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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 15/28-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ή-

µου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 219/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών  σύµφωνα

µε το Π.∆. 80/2016

               

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα

την 28η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή

Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 9904/24-3-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου

και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι

υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  7  µέλη,

δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2.Αγοραστούδη Ευγενία 1. Αναγνώστου Πασχάλης

3.Αποστόλου Στυλιανός           2. Καρκατζούνης Θεοφάνης         

4.Βογιατζής ∆ηµήτριος  

5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.Πράτανος Απόστολος
 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     
     
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης,

για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

Η Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Π.∆. 80/2016 :

Άρθρο 4:

«Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπη-

ρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υπο-

χρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρ-

θρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν.

4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόµιµη κατά

την έννοια του άρθρου 91, παρ. 2, εδάφιο β' του Ν. 4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν

έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης

ΑΔΑ: 6ΙΟΦΩΡΣ-ΓΞΟ



 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ανάληψης  προηγείται  οποιασδήποτε  άλλης  ενέργειας  πραγµατοποίησης  της  δαπάνης,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα…..»

και άρθρο 2 παραγρ. 2Β :

«Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης

υποχρέωσης  διενεργείται  σε  συνέχεια  της  απόφασης  έγκρισης  πραγµατοποίησης  της

σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα.»

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να εγκριθούν αιτήµατα πραγµατοποίησης δαπανών

για την εκτέλεση προµηθειών-εργασιών-µελετών στο ∆ήµο και έθεσε υπόψη τα αιτήµατα

των αρµοδίων υπηρεσιών και συγκεκριµένα: 

1. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  της  ∆/νσης  Ανακύκλωσης  και

Καθαριότητας  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:  “Προµήθεια

συστήµατος ασφαλείας” 

Συγκεκριµένα  η  υπηρεσία  αιτείται  την  προµήθεια  προµήθεια  συστήµατος

ασφαλείας το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί στο χώρο συγκέντρωσης οχηµάτων

στο Τριάδι ύστερα από επαναλαµβανόµενες κλοπές που έχουν καταγραφεί.

Το  ολοκληρωµένο  σύστηµα  θα  πρέπει  να  αποτελείται  από  τα  παρακάτω

στοιχεία : 

1. Κεντρικό πίνακα (1τµχ) µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά :

Θα φέρει κεντρική µονάδα 8 ενσωµατωµένων ζωνών, επεκτάσιµος στις 64

ενσύρµατες  ζώνες  (7  x  108),  θα  είναι  επεκτάσιµος  στις  32  ασύρµατες  η

διευθυνσιοδοτούµενες  ζώνες,  θα  φέρει 2  προγραµµατιζόµενες  εξόδους

επεκτάσιµες έως 14 και δυνατότητα σύνδεσης έως και 8 πληκτρολόγια µε

µνήµη έως 500 συµβάντα και 95 κωδικούς χρήστη.

2.  Πληκτρολόγιο  LCD  (οθόνης)  ,  συµβατό  µε  πίνακες  Powerseries,  µε

ξεχωριστά πλήκτρα έκτακτης ανάγκης και λειτουργία chime

3. Ανιχνευτή κίνησης για την περιοχή αντλίας καυσίµων υψηλής αξιοπιστίας

που θα συνδυάζει διπλή τεχνολογία ανίχνευσης µε έναν παθητικό αισθητήρα

υπερύθρων και ένα αισθητήρα µικροκυµάτων, ενώ θα διαθέτει ειδικό φακό

κουρτίνας και λειτουργίας anti- masking, πιστοποίηση IP 65, grade 2, class

II.  Θα φέρει χαρακτηριστικά λειτουργίας crossing µε πραγµατική εµβέλεια

10  µέτρων,  δυνατότητα  αγνόησης  µικρών  ζώων,  αντιστάθµισης

θερµοκρασίας και θα είναι αδιάβροχος.

4. Ένα συσσωρευτή  12V,  2,1 ΑΗ (1 τµχ) για την αυτοδύναµη σειρήνα  και

ένα συσσωρευτή 12V, 7AH (1 τµχ) για τον πίνακα

5. Ανιχνευτή παραβίασης περίφραξης δεκαοκτώ σηµείων (18 τµχ)

6. Πλήκτρο προσωπικής απειλής φύλακα µε οπτική ένδειξη ενεργοποίησης

(1 τµχ )

7.Φωτοκύτταρα υψηλής ισχύος συγχρονισµένα (4 τµχ) µε επιλογή δύναµης

µετάδοσης,  τεσσάρων     (4)  συχνοτήτων,  ανεπηρέαστο  από  καιρικές

συνθήκες.

8. Σειρήνα (1 τµχ) πιεζοηλεκτρικά αυτόνοµη, αυτοπροστατευόµενη µε δύο

πιεζοηλεκτρικά ηχεία 128  db  µε  flash,  πλαστικό κουτί, τάµπερ προστασίας

στο  καπάκι  και  στη  βάση  µεπροαστία  από  βραχυκύκλωµα,  δυνατότητα

επιλογής διαφορετικών ήχων και ενσωµατωµένη διπλή ένδειξη λειτουργίας

στο Flash µε led.

9. Καλώδιο συναγερµού τύπου PET (εξωτερικό ) τριακόσια (300) µέτρα

10. Κάρτα relay (ρελέ) για ενεργοποίηση επιπλέον φωτισµού (1 τµχ)
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11. Μονάδα  GSM  για τη δυνατότητα επικοινωνίας του συναγερµού µε το

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (1 τµχ) .

12.   Σύστηµα  καταγραφής  εικόνας  µε  κατ’  ελάχιστον  τα  παρακάτω

χαρακτηριστικά  :   Κάµερα  τύπου  Bullet  2  mp  (2  τµχ)  ,  καταγραφικό  4

καναλίων  ανάλυσης  2  mp  (1  τµχ),  σκληρό  δίκο  1  ΤΒ  ,  τροφοδοτικό  µε

προστασία  από υπερτάσεις (1  τµχ),  καλώδιο  utp cat  5e  Pet  (150  m) ,  µε

εγκατάσταση και παραµετροποίηση του συστήµατος

Στις εργασίες θα  συµπεριλαµβάνεται η εγκατάσταση όλων των συσκευών

µε  δίκτυο  καλωδίων  στηριζόµενο  επάνω και  χαµηλά  στην  περίφραξη  µε

αντιβανδαλιστική προστασία.

Το προσφερόµενο σύστηµα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας

τριετούς  (3)  διάρκειας  εφόσον  τηρούνται  οι  προβλεπόµενες  οδηγίες  του

εγκαταστάτη . 

Συνολικό κόστος συµπεριλαµβανοµένου του φπα 24% και της εργασίας 4.200€.

2. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  της  ∆/νσης  Καθαριότητας  και

Ανακύκλωσης για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: “ Προµήθεια πλαστικών

κάδων απορριµµάτων και ανταλλακτικών µεταλλικών κάδων απορριµµάτων”.  

ΟΜΑΔΑ Α: (Κ.Α. 02.20.7135.011)

Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 1.100lt τεμ 110

ΟΜΑΔΑ Β: (Κ.Α. 02.45.7135.008)

Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 240lt τεμ 41

ΟΜΑΔΑ Γ: (Κ.Α. 02.20.6673.002)

Πλαστικό  καπάκι  για  μεταλλικούς  κάδους  απορριμμάτων

χωρητικότητας 1.100 λίτρων με μεντεσέ 10 εκατοστών με πείρο

Φ16

τεμ 41

Η δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 33.995,84 €

µε ΦΠΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους (Κ.Α. 02.20.7135.011,  Κ.Α.

02.20.6673.002,  Κ.Α.  02.45.7135.008) προϋπολογισµού εξόδων του  ∆ήµου έτους

2017.

3. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για

έκδοση  εντάλµατος  προπληρωµής  συνολικής  αξίας  292,89€  στο  όνοµα  του

υπαλλήλου του ∆ήµου Κούµαλα Αδαµάντιου προκειµένου να καλυφθούν έξοδα για

ενίσχυση δηµοτικού φωτισµού.

4. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για

οικονοµική  ενίσχυση  απόρου  κατοίκου  του  ∆ήµου  Θέρµης  ύψους  3.000,00€

σύµφωνα µε την από 22-3-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και την

υπ’αριθµ. 2/2017 απόφαση Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου

5. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  της  ∆/νσης  ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών για

αποζηµίωση  λόγω  παραίτησης  (συνταξιοδότηση)  της  υπαλλήλου  µε  σχέση

εργασίας Ι∆ΑΧ  ΚΩΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑΣ. Βάσει  των διατάξεων  των άρθρων  204

Ν.3584/2007 και 29 Ν.4257/2014, η Υπηρεσία µας υποχρεούται  να καταβάλλει

αποζηµίωση   λόγω συνταξιοδότησης  στην  κ.   Κωτούλη  Σοφία  του  Στέργιου,

υπάλληλο του  ∆ήµου µας  µε σχέση εργασίας  Ι∆ΑΧ της οποίας η υπαλληλική

σχέση λύθηκε την  1-3-2017 και η οριστική απονοµή της σύνταξης ξεκινά από την

27η Ιανουαρίου 2016.
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Η ανωτέρω µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Θέρµης (1ο ΓΕΛ Θέρµης) την 1/01/2011 µε

την ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας από την ∆/νση Α/θµιας & Β/θµιας

Εκπ/σης Κεντρικής  Θεσσαλονίκης-∆/νση Π.Ε. Ανατολίκης Θεσσαλονίκης..

Σηµειώνεται  ότι  η  παραπάνω  υπάλληλος  υπέβαλλε  κατ  αρχήν  αίτηση  για

συνταξιοδότηση στο ΙΚΑ την 27η Ιανουαρίου 2016 και  συνέχισε να εργάζεται

στην υπηρεσία µας έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

 Με  βάση  τη  σχετική  νοµοθεσία  το  προσωπικό  που  αποχωρεί  ,  κατόπιν

παραιτήσεως και είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ,  εφόσον κατά τη νοµοθεσία του

ασφαλιστικού οργανισµού (ΙΚΑ) έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη

σύνταξης  και  έχει  επικουρική  ασφάλιση,  δικαιούται  το  50%  της  οριζόµενης

αποζηµίωσης της παρ. 1 του άρθρου 204, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα

15.000 ευρώ.

Συνεπώς  ύστερα  από  τον  υπολογισµό  της  δικαιούµενης  αποζηµίωσης  από  το

αρµόδιο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού  , θα πρέπει να καταβληθεί στην υπάλληλο

το ποσό των 1.989,66 ευρώ (άνευ ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρων).

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Πρ/σµό οικ.έτους 2017 σε ΚΑ Εξόδων τον οποίο

θα προσδιορίσει και αναµορφώσει η ∆/νση Οικ.Υπηρεσιών µε τίτλο «Αποζηµίωση

συνταξιούχων υπαλλήλων» .

6. το  αίτηµα  πραγµατοποίησης  δαπάνης  για  µεταφορά  υποχρεώσεων  της  υπό

εκκαθάριση  ∆ηµοτικής  επιχείρησης  Βασιλικών  ποσού  618,20  ευρώ  προς  τη

δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Παπατσούµα  Σοφία  και  ποσού  332,32  ευρώ προς  τη

δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία για δικηγορικές εργασίες που παρείχαν

σύµφωνα µε τις µε αριθµ. πρωτ. 8105/10-3-2017 και 9341/20-3-2017 αιτήσεις τους

αντίστοιχα.

Ύστερα από τα ανωτέρω η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των ανωτέρω αιτηµάτων

πραγµατοποίησης δαπανών και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η  Οικονοµική  επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  της  Προέδρου,  τις

διατάξεις  του  Ν.  3463/2006,  του  Ν.  3852/2010,  του  Π.∆.  80/2016  και  της  αριθ.

2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

1. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για την εκτέλεση της προµήθειας

µε τίτλο: “Προµήθεια συστήµατος ασφαλείας” Συγκεκριµένα η υπηρεσία αιτείται

την  προµήθεια  προµήθεια  συστήµατος  ασφαλείας  το  οποίο  πρόκειται  να

τοποθετηθεί  στο  χώρο  συγκέντρωσης  οχηµάτων  στο  Τριάδι  ύστερα  από

επαναλαµβανόµενες  κλοπές  που  έχουν  καταγραφεί.  Συνολικό  κόστος

συµπεριλαµβανοµένου του φπα 24% και της εργασίας 4.200€.

2. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης  για την εκτέλεση της προµήθειας

µε  τίτλο:  “  Προµήθεια  πλαστικών  κάδων  απορριµµάτων  και  ανταλλακτικών

µεταλλικών κάδων απορριµµάτων”.  Η δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίζεται

ενδεικτικά στο ποσό των 33.995,84 € µε ΦΠΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους

πόρους  (Κ.Α.  02.20.7135.011,  Κ.Α.  02.20.6673.002,  Κ.Α.  02.45.7135.008)

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου έτους 2017.

3. Εγκρίνει  το  αίτηµα  πραγµατοποίησης   δαπάνης  για  έκδοση  εντάλµατος

προπληρωµής  συνολικής  αξίας  292,89€  στο  όνοµα  του  υπαλλήλου  του  ∆ήµου

Κούµαλα Αδαµάντιου προκειµένου να καλυφθούν έξοδα για ενίσχυση δηµοτικού

φωτισµού.
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4. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για οικονοµική ενίσχυση απόρου

κατοίκου του ∆ήµου Θέρµης ύψους 3.000,00€ σύµφωνα µε την από 22-3-2017

εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και την υπ’αριθµ. 2/2017 απόφαση Τ.Κ.

Κάτω Σχολαρίου

5. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για αποζηµίωση λόγω παραίτησης

(συνταξιοδότηση) της υπαλλήλου µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ  ΚΩΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑΣ

ποσού 1.989,66 ευρώ (άνευ ασφαλιστικών κρατήσεων και φόρων).

6. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για µεταφορά υποχρεώσεων της

υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής επιχείρησης Βασιλικών ποσού 618,20 ευρώ προς τη

δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Παπατσούµα  Σοφία  και  ποσού  332,32  ευρώ προς  τη

δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία για δικηγορικές εργασίες που παρείχαν

σύµφωνα µε τις µε αριθµ. πρωτ. 8105/10-3-2017 και 9341/20-3-2017 αιτήσεις τους

αντίστοιχα.

Η  παρούσα  απόφαση  υποβάλλεται  στον  Προϊστάµενο  Οικονοµικών  Υπηρεσιών

προκειµένου  να  καταρτίσει  σε  δύο  (2)  αντίτυπα  το  σχέδιο  της  σχετικής  απόφασης

ανάληψης υποχρέωσης και να συντάξει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση

της παρ. 2 του άρθρου 3 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 219/2017

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

            Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                 

     ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ

ΑΔΑ: 6ΙΟΦΩΡΣ-ΓΞΟ
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