
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 324/2016     ΘΕΜΑ :  «Έγκριση εκτέλεσης της 

προµήθειας µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων 

και λοιπού εξοπλισµού». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 27870/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 
93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 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 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

 1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   

ΑΔΑ: 6ΝΥΠΩΡΣ-5ΦΖ



26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   

28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 6ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65 
παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-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» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική 
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό 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 
∆ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η 
αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό 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). 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την εισήγηση της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας µε την οποία προτείνεται η προµήθεια µηχανηµάτων  έργου, οχηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου θέρµης,  όπως συντήρηση επαρχιακής 
οδοποϊίας, διαµόρφωση χώρων, χωµατουργικές εργασίες, εκχιονισµούς,  έκτακτες ανάγκες 
αντιµετώπισης παγετού, αποκοµιδής απορριµµάτων από τους υπόγειους κάδους,  φόρτωσης 
χωµάτων κλπ. 

 
  Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την αριθ. 23/2016 µελέτη της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, συνολικού προϋπολογισµού 216.894,27 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ) και  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 σε συνδυασµό µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ύστερα 
και από τις διατάξεις του Ν 4257/14), τον Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», Ν 3852/2012 και τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την 
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) και το Π∆ 
60/07. 

Η παραπάνω µελέτη (23/2016) καταρτίσθηκε για την επανάληψη διενέργειας του αρχικού 
διαγωνισµού της προµήθειας (για τις οµάδες που δεν υπήρξε ανάδοχος)  που 
πραγµατοποιήθηκε µε καταληκτική ηµεροµηνία 5-7-2016 (απόφ.∆.Σ. 199/2016 Α∆Α: 6ΥΒ3ΩΡΣ-
Γ0∆) 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε  δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό  για 

την ανάδειξη µειοδότη µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών της 

µελέτης. 
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Η αγορά του ενός καινούργιου φορτηγού οχήµατος (οµάδα Γ΄ της µελέτης) από το ελεύθερο 
εµπόριο, οµάδες εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 16449/9-3-2016 Απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας 216.894,27ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα 
χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016: 

ΚΑ 02.307131.007 «Προµήθεια γκρέϊντερ» ποσό 45.365,84 ευρώ 

ΚΑ 02.30.7131.008 « Προµήθεια φορτωτή» ποσό 45.365,84 ευρώ 

ΚΑ 02.30.7132.004 «Προµήθεια φορτηγών» ποσό 44.000,00 ευρώ 

ΚΑ 02.30.7132.012 «Προµήθεια απορριµµατοφόρου υπογείων κάδων» ποσό 62.00,00 
ευρώ 

ΚΑ 02.30.7132.011 «Προµήθεια αλατιέρων» ποσό 20.162,59 ευρώ. 

 
Με τις αριθ. 209/2016 και 352/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής έχουν δεσµευτεί οι 
σχετικές πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. πρ/µού οικ. Έτους 2016.   

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 
2286/95 , του Ν. 4257/2014 , του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 και του Π.∆. 
60/2007 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
προϋπολογισµού 216.894,27 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ), σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 
23/2016 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Θέρµης. 
 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό  για 

την ανάδειξη µειοδότη µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών της 

µελέτης και οι όροι του διαγωνισµού θα καθοριστούν µε  απόφαση της οικονοµικής επιτροπής.  

 
Η αγορά του ενός καινούργιου φορτηγού οχήµατος (οµάδα Γ΄ της µελέτης) από το ελεύθερο 

εµπόριο, οµάδες εγκρίθηκαν µε την υπ΄αριθµ. 16449/9-3-2016 Απόφαση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

Με τις αριθ. 209/2016 και 352/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής έχουν δεσµευτεί οι 
σχετικές πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. πρ/µού οικ. Έτους 2016.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 324/2016 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

                  

       ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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