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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-4-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 184
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9/27-4-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφασης 184/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έγκριση
διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου
και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών,
προϋπολογισμού 115.611,39 €.
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
18.
Τερζίδου Αλεξάνδρα

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

19.
Αλεξιάδου Ιωάννα
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)
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ΑΠΟΝΤΕΣ

33.
Γιαρένης Χρήστος
34.
Κυπραίου Μαρία
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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 20η
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έγκριση
διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου
και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών,
προϋπολογισμού 115.611,39 €, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. 219/2015
εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ : 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015,
έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων
έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης Συκεών,
προϋπολογισμού 115.611,39 €.
Θέτουμε υπ΄ όψη σας
1. την με αριθμό 32/2015
μελέτη
προϋπολογισμού 115.611,39 € που
συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης –
Συκεών
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Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
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).
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων
– μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης Συκεών. Η
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 115.611,39 € εκ των οποίων 86.708,53 € αφορούν
τη χρήση 2015 και το υπόλοιπο 28.902,86 € τη χρήση 2016. Επειδή οι εγγεγραμμένες
στο προϋπολογισμό πιστώσεις δεν επαρκούν απαιτείται αναμόρφωσή του ως εξής:
α) ο ΚΑ 10.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται εκ του
αποθεματικού με το ποσό των 17.300,00 € και ο κωδικός αυξάνεται από 1.500,00 €
σε 18.800,00 €
β) ο ΚΑ 15.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται εκ του
αποθεματικού με το ποσό των 12.100,00 € και ο κωδικός αυξάνεται από 500,00 € σε
12.600,00 €
γ) ο ΚΑ 30.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται εκ του
αποθεματικού με το ποσό των 13.200,00 € και ο κωδικός αυξάνεται από 2.000,00 €
σε 15.200,00 €
δ) στον ΚΑ 35.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» εγγράφεται εκ του
αποθεματικού ποσό 1.800,00 €.
ε) ο ΚΑ 20.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται δια του
αποθεματικού με το ποσό των 28.500,00 € και από 10.000,00 € γίνεται 38.500,00 €.
Το ποσό μεταφέρεται από τον κωδικό ΚΑ 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή
αυτοκινήτων» ο οποίος μειώνεται από 300.000,00 € σε 271.500,00 €.
Ο κωδικός του αποθεματικού ΚΑ 9111 μειώνεται κατά 44.400,00 € και από
692.178,26 € γίνεται 647.778,26 € ενώ δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων
του προϋπολογισμού.
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
1. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄) και του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010,
2. τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 και την με αριθμό 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ
349/Β’/20-03-1975) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της κυβερνήσεως «περί
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καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου,
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (περί το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/1953)» όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 4993/745/24-04-1975 όμοια του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Ο τρόπος εκτελέσεως θα καθοριστεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο υπάλληλος του
Γραφείου
προϋπολογισμούοικονομικής
Πληροφόρησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ωραιοπούλου Βασιλική

Σπανίδης Αναστάσιος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την με αριθ. 32/2015 μελέτη και το
φάκελο των δικαιολογητικών και κάλεσε τα μέλη 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. 219/2015 εισήγηση Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, 2)
τη με αριθ. 32/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 3) την
με αριθμό 3373/390/20-3-1975 (ΦΕΚ 349/Β΄/20-3-1975), 4) την αριθ. 4993/745/204-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, 5) τις διατάξεις του άρθρου
8 του Β.δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄) και 6) τις διατάξεις των άρθρων
65 και 72 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ως εξής:
α) ο ΚΑ 10.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται εκ του
αποθεματικού με το ποσό των 17.300,00 € και ο κωδικός αυξάνεται από 1.500,00 €
σε 18.800,00 €
β) ο ΚΑ 15.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται εκ του
αποθεματικού με το ποσό των 12.100,00 € και ο κωδικός αυξάνεται από 500,00 € σε
12.600,00 €
γ) ο ΚΑ 30.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται εκ του
αποθεματικού με το ποσό των 13.200,00 € και ο κωδικός αυξάνεται από 2.000,00 €
σε 15.200,00 €
δ) στον ΚΑ 35.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» εγγράφεται εκ του
αποθεματικού ποσό 1.800,00 €.
ε) ο ΚΑ 20.6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ενισχύεται δια του
αποθεματικού με το ποσό των 28.500,00 € και από 10.000,00 € γίνεται 38.500,00 €.
Το ποσό μεταφέρεται από τον κωδικό ΚΑ 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή
αυτοκινήτων» ο οποίος μειώνεται από 300.000,00 € σε 271.500,00 €.
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Ο κωδικός του αποθεματικού ΚΑ 9111 μειώνεται κατά 44.400,00 € και από
692.178,26 € γίνεται 647.778,26 € ενώ δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων
του προϋπολογισμού.
Β) Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων –
μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης
Συκεών, προϋπολογισμού 115.611,39 €, σύμφωνα με όλα όσα αναλυτικότερα
αναφέρονται στην με αριθ. 219/2015 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών που
καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 115.611,39 € εκ των οποίων 86.708,53 €
αφορούν τη χρήση 2015 και το υπόλοιπο 28.902,86 € τη χρήση 2016.
Ο τρόπος εκτελέσεως θα καθοριστεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 184/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ 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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