
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 
Αριθµ. Απόφ. 41 /2017     ΘΕΜΑ :  «Έγκριση εκτέλεσης της 

εργασίας συντήρησης και επισκευής 

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και 
αγροτικών µηχανηµάτων του ∆ήµου» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 8η Φεβρουαρίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 3508/03-02-2017 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 24 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

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

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Κοντοπίδης Γεώργιος 
6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 
9 Γκιζάρης Στέργιος 9 Κεφαλάς Ανέστης 
10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Λιάντας ∆ηµήτριος   

15 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος   

20 Σαραφιανός Χρήστος   

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   
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κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 

Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
Το 6ο και το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
  
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «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». Επίσης στο άρθρο 72 ορίζεται ότι «Η οικονοµική επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : α) (…), β) (…), γ) (…), 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, 
(…) παροχής υπηρεσιών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  
 
Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 33/2012 πράξη του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 
τα παραπάνω 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. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 01/2017 της ∆/νσης 
Ανακύκλωσης και Καθαριότητας συνολικού προϋπολογισµού  246.927,40€ µε ΦΠΑ 24% η 
οποία συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος Θέρµης να προβεί µετά από διενέργεια ανοικτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  στην ανάθεση των εργασιών που αναφέρονται αναλυτικά στην 
εν λόγω µελέτη, για  χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, µε  ηµεροµηνία έναρξης την λήξη 
των υφιστάµενων συµβάσεων και µε δυνατότητα παράτασης κατά τρεις (3) µήνες, κατόπιν 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Ειδικότερα  οι εργασίες αναφέρονται στην  ανάθεση  σε κατάλληλο  ή κατάλληλα γενικά 
συνεργεία αυτοκινήτων (µηχανικού, ηλεκτρολόγου, φρένα, ψυκτικού, υπερκατασκευών) για 
την επισκευή βλαβών λειτουργίας όλων των οχηµάτων (επιβατικά, απορριµµατοφόρα, 
καλαθοφόρο, λεωφορεία κλπ), µηχανηµάτων έργου (σάρωθρα, εκσκαφείς-φορτωτές, 
πολυµηχανήµατα κλπ) και Αγροτικών Μηχανηµάτων (Τρακτέρ κλπ). 
 
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα (σύνολο 9) του προϋπολογισµού της µελέτης µε α/α 
01/2017. 
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει  τους προϋπολογισµούς  των  
ετών 2017 και 2018 και αναλυτικότερα 46.256,40 ευρώ θα βαρύνουν το 2017 και 200.671,00 
ευρώ θα βαρύνουν το 2018. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει την έγκριση 
εκτέλεσης της εργασίας, σύµφωνα µε την συνταχθείσα µελέτη και να καθορίσει τον τρόπο 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του 
την εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τα συνταχθέντα τεύχη, καθώς και 
τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016  του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) του Ν. 3852/2010 και του 
Π.∆. 80/2016  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        οµόφωνα          

 
1.Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών  συντήρησης και επισκευής οχηµάτων, µηχανηµάτων 
έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ∆ήµου, προϋπολογισµού 246.927,40€ 
(συµπεριλαµβανοµένου και Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την αριθ. 1/2017 µελέτη ∆/νση 
Ανακύκλωσης και Καθαριότητας του ∆ήµου. 
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει  τους προϋπολογισµούς  των  
ετών 2017 και 2018 και αναλυτικότερα 46.256,40 ευρώ θα βαρύνουν το 2017 και 200.671,00 
ευρώ θα βαρύνουν το 2018. 
 
3. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης  της εργασίας τον ανοιχτό  ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε 
κριτήριο την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιµής ανά οµάδα (σύνολο 9) του προϋπολογισµού της µελέτης µε α/α 01/2017. 
 
Οι όροι της δηµοπρασίας θα καθοριστούν µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α /́87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 41/2017 
 
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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