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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-6-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 233
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17 / 22-6-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 233 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης ποσού 14.902,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.για την
προμήθεια φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του
Δήμου Νεάπλης - Συκεών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (σχετ. Α.Δ.Σ.
272/2015)

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 28117/18-6-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός
Αριστείδης
(Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Γενίτσαρη
Παρασκευή
(Παρή)
5. Γιαρένης Χρήστος

1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίσθηκε η συζήτηση 8 (οκτώ) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκα με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 4ο
έκτακτο, 5ο έκτακτο, 6ο έκτακτο, 7ο έκτακτο, 8ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και
9ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα εκτός, της ημερήσιας διάταξης
Έγκριση δαπάνης ποσού 14.902,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.για
την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Νεάπλης - Συκεών και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης (σχετ. Α.Δ.Σ. 272/2015), έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθ.
330/2015 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, με το παρακάτω περιεχόμενο:
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ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης ποσού 14.902,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης (ΣΧΕΤ. Α.Δ.Σ. 272/2015)
Θέτουμε υπ΄ όψη σας
α) Την αριθμ.272/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και
β) Το με αριθμ. 59/2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάχθηκε από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω
προμήθειας, να εγκρίνετε τη δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ
του Ν. 3852/10, η οποία θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 15.6061, 20.6061,
25.6061,30.6061 και 35.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. Οι εγγεγραμμένες στους
παραπάνω κωδικούς πιστώσεις έχουν διατεθεί με την αρ. 2/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η προμήθεια δεν ξεπερνά κατά κωδικό είδους του Ενιαίου Προγράμματος
Προμηθειών τις 15.000,00€ και μπορεί να γίνει με απ' ευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α, μετά από δημοσίευση
στον τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αφού προηγηθεί αξιολόγηση προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία και θα γνωμοδοτήσει σχετικά.
Παρακαλούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω
προμήθειας να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη και να εγκρίνετε τον τρόπο εκτέλεσης
της
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σπανίδης Αναστάσιος

Ωραιοπούλου Βασιλική

Καραδαλής Ευάγγελος

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το με αριθ. πρωτ. 59/2015 τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την Α.Δ.Σ.
272/2015 και κάλεσε αυτή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της
εξέθεσαν, 2) την αναγκαιότητα έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος, 3) την με
αριθ. 330/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, 4) το υπ’ αριθ. 59/2015
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τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που συντάθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, 5) την αρ. 272/2015 Α.Δ.Σ., 6) την αρ. 2/2015 Α.Ο.Ε., 7) τις διατάξεις του
άρθ. 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α και 8)τις διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 14.902,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για
την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους
εργαζόμενους του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, και θα βαρύνει τους κωδικούς
εξόδων 15.6061, 20.6061, 25.6061,30.6061 και 35.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Οι εγγεγραμμένες στους παραπάνω κωδικούς πιστώσεις έχουν διατεθεί με την αρ.
2/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Η προμήθεια δεν ξεπερνά κατά κωδικό είδους του Ενιαίου Προγράμματος
Προμηθειών τις 15.000,00€ και θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 23, παρ. 2 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α, μετά από δημοσίευση
στον τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αφού προηγηθεί αξιολόγηση προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία και θα γνωμοδοτήσει σχετικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 233/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Γιαρένης Χρήστος
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