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Από το πρακτικό της 9/27-4-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφασης 182/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας νέων ηλεκτροκίνητων θυρών για τις
αποθήκες του Δήμου στη Νεάπολη και στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων
της οδού Αγίου Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες εισόδου – εξόδου
οχημάτων στο εργοτάξιο Νεάπολης, προϋπολογισμού 27.060,00 € και
συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την
παραλαβή της προμήθειας.
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 27-4-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 17465/23-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Βουλγαρίδη Μιχαήλ, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
σαράντα ένας (41) μέλη, παραβρέθηκαν τα τριάντα επτά (37), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
19.
Αλεξιάδου Ιωάννα

1. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
2. Απατσίδης Δημήτριος
3. Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)
4. Σαουλίδης Αντώνιος
5. Ζιγκερίδης Δημήτριος
6. Κυζιρίδης Θεόδωρος
7. Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
9. Ροϊδη Μαρία
10.
Ζωγόγιαννης
Κωνσταντίνος (Ντίνος)
11.
Γκατζές Στέλιος
12.
Δαλάτσης Ιωάννης
13.
Ιακωβίδης Νικόλαος
14.
Κορδά Ολυμπία
15.
Αλεξούδη Αναστασία
(Νατάσσα)
16.
Γενίτσαρη Παρασκευή
(Παρή)
17.
Βαρσάμης Νικόλαος
18.
Τερζίδου Αλεξάνδρα

20.
Κουσαγιαννίδης
Τριαντάφυλλος
21.
Πασιαλής Ιωάννης
22.
Χαραλαμπίδης
Κωνσταντίνος
23.
Καστανίδης Γεώργιος
24.
Χατζησάββας
Γρηγόριος
25.
Τσουκαλά Αικατερίνη
(Κατερίνα)
26.
Μασλαρινός Δημήτριος
27.
Ωραιόπουλος Λάζαρος
28.
Μιχαηλίδης Βασίλειος
29.
Πάππου Μιχαήλ
30.
Αντύπας
Γεράσιμος
(Μάκης)
31.
Λυκουριώτη Μαρία
32.
Γιαταγάνα
Θεοδώρα
(Ντορίνα)
33.
Γιαρένης Χρήστος
34.
Κυπραίου Μαρία
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ΑΠΟΝΤΕΣ

35.
Φασφαλής Νικόλαος
36.
Βέλλης Χαράλαμπος
37.
ΚατσάνηΤερζηβασιλειάδου Ειρήνη

1.
2.
3.
4.

Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Αντωνιάδου Ελένη (Νένη)
Ζησάκος Χρήστος
Χατζηκυριάκου Περικλής

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος κ. Δανιηλίδης Συμεών, ο οποίος δεν παρέστη.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του Δήμου κ. Γεώργιο Τραπεζάνογλου.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση 3 (τριών) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα με αρ. 2ο , 30ο , 31ο και 32ο θέματα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2οέκτακτο, 3ο έκτακτο, 3ο,
4ο, 5ο,6ο,7ο, 8ο, 9ο,10ο, 11ο,12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο,
24ο, 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, και 29ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.8 του Ν3852/2010 για το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης προσκλήθηκε νόμιμα η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας
Συκεών κ. Καγιαμπίνη Ειρήνη η οποία παρέστη.
Κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι
Δ.Σ. κ.κ. Μασλαρινός Δημήτριος και Μιχαηλίδης Βασίλειος.
Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ.
Ιακωβίδης Νικόλαος και Τσουκαλά Αικατερίνη.
Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι Δ.Σ.κ.κ.
Χατζησάββας Γρηγόριος, Αντύπας Γεράσιμος (Μάκης), και Φασφαλής Νικόλαος.
Κατά την συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε η Δ.Σ.κ.
Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα).
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση
διενέργειας προμήθειας νέων ηλεκτροκίνητων θυρών για τις αποθήκες του
Δήμου στη Νεάπολη και στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της οδού Αγίου
Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες εισόδου – εξόδου οχημάτων στο
εργοτάξιο Νεάπολης, προϋπολογισμού 27.060,00 € και συγκρότηση
επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της
προμήθειας, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. 213/2015 εισήγηση των
Οικονομικών Υπηρεσιών με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας προμήθειας νέων ηλεκτροκίνητων θυρών για
τις αποθήκες του δήμου
στην Νεάπολη & στον υπόγειο σταθμό
αυτοκινήτων της οδού Αγίου Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες
εισόδου-εξόδου οχημάτων στο εργοτάξιο Νεάπολης, προϋπολογισμού
27.060,00€ και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας .
Θέτουμε υπ΄ όψη σας
1. το με αριθμό 34/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών προϋπολογισμού
27.060,00€ που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Νεάπολης –Συκεών και
2. το από 20/04/2015 πρακτικό της Οικονομικής Υπηρεσίας για την συγκρότηση
της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας , η οποία προέκυψε με την
διαδικασία της κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011, το
οποίο πρέπει να επισυναφθεί ως αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
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Α΄ 87/7.6.2010): «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα
του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του» Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και
αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από
τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών
οργάνων του Δήμου.
Αναφορικά με τη διαδικασία ανάθεσης εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 155
έως 162 του Ν.3463/2006 το Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφει πίστωση, τροποποιεί τον
προϋπολογισμό και αποφασίζει για τον τρόπο δημοπράτησης.
Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής
προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση,
όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η
Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν,
αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ.
Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ πρέπει
να συγκροτηθεί μία επιτροπή παραλαβής προμηθειών που θα αποτελείται από τρεις
δημοτικούς υπαλλήλους ως τακτικά μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους για
κάθε προμήθεια.
Για τον ορισμό της ανωτέρω Επιτροπής διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση από την
αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία και συντάχθηκε το
σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/27-10-2011) .
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια νέων ηλεκτροκίνητων
θυρών για τις αποθήκες του δήμου στην Νεάπολη & στον υπόγειο σταθμό
αυτοκινήτων της οδού Αγίου Δημητρίου Συκεών και να τοποθετήσει αυτόματες
μπάρες εισόδου-εξόδου οχημάτων στο εργοτάξιο Νεάπολης
Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 27.060,00€ και θα βαρύνει τους κωδικούς
εξόδων 20.7135.05 «Λοιπός εξοπλισμός» με ποσό 23.505,30 και 30.7135.01«Λοιπός
εξοπλισμός» με ποσό 3.554,70 € του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Στους παραπάνω κωδικούς υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ποσών 33.000,00€
και 10.000€ αντίστοιχα.
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :
1. τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 και
2.το από 20/04/2015 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης και να συγκροτήσει
την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τους πίνακες των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών που κληρώθηκαν για την εν λόγω επιτροπή
Ο τρόπος εκτελέσεως θα καθοριστεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. Η σύνθεση, οι συνεδριάσεις και η λειτουργία
της επιτροπής που θα ορισθεί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν.2690/99.
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω

Ο υπάλληλος του
Γραφείου προϋπολογισμούοικονομικής Πληροφόρησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σπανίδης Αναστάσιος

Μπεκιαρίδου Αθανασία
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το υπ αρ. 34/2015 τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
και κάλεσε τα μέλη του ν’ αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη εξέθεσαν και έλαβε
υπόψη: 1) την με αριθμ. 213/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου,
2) το αριθ. 34/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 3) το από 20-4-2015 πρακτικό
διεξαγωγής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας
(το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης), 4) τις διατάξεις
του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου 28 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, 5) τις διατάξεις των
άρθρων 155 έως 162 του Ν.3463/2006, 6) τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) και 7) τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του
Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας νέων ηλεκτροκίνητων θυρών για τις
αποθήκες του Δήμου στη Νεάπολη και στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων
της οδού Αγίου Δημητρίου Συκεών και αυτόματες μπάρες εισόδου – εξόδου
οχημάτων στο εργοτάξιο Νεάπολης, προϋπολογισμού 27.060,00 €, σύμφωνα
με τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην με αρ. 213/2015 εισήγηση των
Οικονομικών Υπηρεσιών, που καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 27.060,00€ και θα βαρύνει τους κωδικούς
εξόδων 20.7135.05 «Λοιπός εξοπλισμός» με ποσό 23.505,30 και 30.7135.01«Λοιπός
εξοπλισμός» με ποσό 3.554,70 € του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Στους παραπάνω κωδικούς υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ποσών 33.000,00€
και 10.000€ αντίστοιχα.

Β) Εγκρίνει το από 20/04/2015 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης και συγκροτεί
σύμφωνα με αυτό την επιτροπή παραλαβής η οποία έχει ως εξής:
Τακτικά μέλη
Α/Α
1
2

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ

ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Β

ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Β

3

4

ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
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Αναπληρωματικά μέλη
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΤΑΚΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δ

2

ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

Ε

3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

Γ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 182/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Απατσίδης Δημήτριος
Γαλανός Αριστείδη (Αρίστο)
Σαουλίδης Αντώνιος
Ζιγκερίδης Δημήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Σιμητόπουλος Αλέξανδρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Ροϊδη Μαρία
Ζωγόγιαννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Γκατζές Στέλιος
Δαλάτσης Ιωάννης
Κορδά Ολυμπία
Αλεξούδη Αναστασία (Νατάσσα)
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάμης Νικόλαος
Τερζίδου Αλεξάνδρα
Αλεξιάδου Ιωάννα
Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος
Πασιαλής Ιωάννης
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Καστανίδης Γεώργιος
Ωραιόπουλος Λάζαρος
Πάππου Μιχαήλ
Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
Γιαρένης Χρήστος
Κυπραίου Μαρία
Βέλλης Χαράλαμπος
Κατσάνη-Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη
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