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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  8/15-2-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 98/2017             ΘΕΜΑ :  Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για την

εκτέλεση  προµηθειών-εργασιών-µελετών

σύµφωνα µε το Π.∆. 80/2016

               

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

την 15-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή

Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 4264/10-2-2017 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  5  µέλη,

δηλαδή:

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

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

2.Πράτανος Απόστολος 2. Γκιζάρης Στέργιος

3.Καρκατζίνος Νικόλαος                                  3. Αναγνώστου Πασχάλης

4. Γεωργαλή Ζωή                         4. Καρκατζούνης Θεοφάνης

5. Αποστόλου Στυλιανός   

 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.         

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο 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

ανάληψης  προηγείται  οποιασδήποτε  άλλης  ενέργειας  πραγµατοποίησης  της  δαπάνης,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν διάταγµα…..»
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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 Τεχνικών Υπηρεσιών για την

εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: “Προµήθεια ασφαλτικού σκυροδέµατος και

ασφαλτικού  γαλακτώµατος”  προϋπολογισµού  60.915,00  ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Συγκεκριµένα, το Τµήµα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας

του  ∆ήµου  Θέρµης,  στο  πλαίσιο  των  αρµοδιοτήτων  του,  χρειάζεται  να

προµηθευτεί ασφαλτικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση

βλαβών των ασφαλτικών οδοστρωµάτων οδών του ∆ήµου Θέρµης, σύµφωνα µε

την υπ’αριθµ. 11/2017 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί εντός δεκαοκτώ    (18)   µηνών

από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο προµηθευτή (ή σε όσο µικρότερο

χρονικό διάστηµα απορροφηθεί  το  σύνολο των ειδών της  προµήθειας)  και  θα

βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Θέρµης για τις χρήσεις 2017 & 2018.

2. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την

εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:  “Προµήθεια  ασφλατοµίγµατος”

προϋπολογισµού 26.387,20 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

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

εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: “Προµήθεια υλικών λεβητοστασίου στη Τ.Κ.

Αγ.  Αντωνίου”  (κυκλοφορητής,  αυτόµατος  πληρωτής,  σφαιρικός  κρουνός)

προϋπολογισµού 322,40 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), ύστερα από βλάβη

που προκλήθηκε στο σύστηµα της κεντρικής θέρµανσης από ισχυρό παγετό.

4. Την  εισήγηση  του  τµήµατος  Προυπολογισµού  της  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  σύµφωνα  µε  την  οποία  µε  την  υπ’αριθµ.  34/2017

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε πίστωση συνολικού ποσού

9.889,00€  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  (α/α  122)  και  για  την  οποία,  η

υπηρεσία εισηγείται τη µερική ανάκληση δέσµευσης πίστωσης ως προς το ποσό

των  3.389,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6265.002  για  αναγόµωση

πυροσβεστήρων και  το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: “Συντήρηση και αναγόµωση

πυροσβεστήρων” προϋπολογισµού 7.214,32 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

(2017: ποσό 6.500,00€, 2018:714,32€)

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

Ανακύκλωσης  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  :  “  Προµήθεια

καθαριστικών για τις  ανάγκες του ∆ήµου και του Κοινωνικού Πρατηρίου του

∆ήµου” προϋπολογισµού 59.157,82 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

Συγκεκριµένα πρόκειται για την προµήθεια των κάτωθι υλικών: 

Α΄ ΟΜΑ∆Α -  ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

Α/Α ΕΙ∆Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1 ΒΑΜΒΑΚΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟ 150GR ΤΕΜ 20
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2 ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ ΜΗΚΟΣ14Μ ΤΕΜ 40

3 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ) ΖΕΥΓ. 10

4
ΓΑΝΤΙΑ LATEX SML ΜΕΓΕΘΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 

(100ΤΕΜ)
ΚΟΥΤΙ 100

5 ΓΟΥΝΑΚΙ 45CM ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜ 5

6 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ 250 ML ΤΕΜ 10

7 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ 250 ML ΤΕΜ 10

8 ΚΑΛΑΘΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 20

9
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛ 7L ΜΕ 

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΛ
ΤΕΜ 10

10
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΟ (ΜΕ ΚΟΥΒΑ 

ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ)
ΤΕΜ 2

11
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΠΛΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 1,3Μ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΤΕΜ 20

12
ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ∆ΑΓΚΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΤΕΜ 15

13 ΚΟΥΒΑΣ 15L ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΜ 10

14 ΞΕΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 5

15 ΞΥ∆ΙΑ 350 ML ΤΕΜ 40

16 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΣΠΡΟ 330 ML lotion 70% ΤΕΜ 100

17 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350 ML ΤΕΜ 50

18 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ 10

19
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ 0,55M*0,75M, 

ΠΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ
ΤΕΜ 150

20
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ( 0,65M*0,85M) ΣΕ 

ΚΙΛΑ
ΚΙΛΟΥ 300

21 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ( 0,90M*1,10M) ΚΙΛΟΥ 300

22
ΣΑΚΟΥΛΕΣΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,42M*0,50M ΠΑΚΕΤΟ 

ΤΩΝ 20 ΤΕΜ
ΤΕΜ 200

23 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500 GR ΤΕΜ 50

24 ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΩΤ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 15

25 ΣΤΙΦΤΗΣΕΠΑΓ/ΚΟΣ(ΑΝΤ/ΚΟ) ΤΕΜ 5

26 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 6*12*2,5 CM ΤΕΜ 50

27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΑ ΑΠΛΗ ΒΙ∆ΩΤΗ ΤΕΜ 20

28 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 350GR ΤΕΜ 15

29 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 45CM ΜΕ ΛΑΒΗ INOX ΤΕΜ 3

30 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 500 ML ΤΕΜ 60

31 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 4L  ΤΕΜ 250

32
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 750 ML (ΜΕ 

ΑΝΤΛΙΑ)
ΤΕΜ 50

33
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000 ML (ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ) ∆ΙΑΦΑΝΟ
ΤΕΜ 80

34 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 L   ΤΕΜ 50

35
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

750GR
ΤΕΜ 150

36 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4L  ΤΕΜ 40

37 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4L   ΤΕΜ 70

38 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 500ML (ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ) ΤΕΜ 40

39 Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 400GR ΤΕΜ 50
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40

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΜΕΝΟ 35 cm * 23 cm * 15 cm (π * µ * 

β) 

ΤΕΜ 30

41
ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ) 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΤΕΜ 20

42 ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΑΛ/ΚΑ) 190 GR ΤΕΜ 50

43
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ  

ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ
ΤΕΜ 600

44
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40TEM 125 GR Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ)
ΣΥΣΚ. 200

45
ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ  ΧΩΡΙΣ

ΚΑΛΥΚΑ 12ΤΕΜ 500GR
ΣΥΣΚ. 20

46 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 23GR/Τ.Μ 4000ΤΕΜ ΚΙΒΩΤΙΟ 50

47 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 4 L ΤΕΜ 75

48 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 4 L ΤΕΜ 100

49
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 

1250 ML
ΤΕΜ 100

Ποσό: 7.451,06€

                     A΄ ΟΜΑ∆Α -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  

Α/Α ΕΙ∆Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4 KGR Μ/Μ 4900

2
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 500 

ML
ΤΕΜ 4900

3
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

(ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ) 1000 ML
ΤΕΜ 4900

4
ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Α΄ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8*90 GR
ΤΕΜ 4900

5 ΧΛΩΡΙΝΗ 1000 ML ΤΕΜ 4900

Ποσό: 51.706,76€

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει για τα 2017 και 2018 τον  προϋπολογισµό µε το

συνολικό ποσό 59.157,82€. 

6. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης ∆ιοικητκών Υπηρεσιών  για την

εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων θέρµανσης 53.000lt για δηµοτικά κτίρια του

∆ήµου, µε χρονική διάρκεια σύµβασης από 3/9/2017 έως 8/9/2018 προϋπολογισµού

38.296,74 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και 47.487,96 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

και της  ∆/νσης Ανακύκλωσης και Καθαριότητας για την εκτέλεση της προµήθειας

ειδών καυσίµων και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των

διαφόρων δηµοτικών οχηµάτων  (απορριµµατοφόρων, φορτηγών, µηχανηµάτων

έργου,  επιβατικών,  κλπ)   του  ∆ήµου, µε  χρονική  διάρκεια  σύµβασης  από

03/09/2017 έως 02/09/2018, προϋπολογισµού ποσού 413.028,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

για πετρέλαιο κίνησης, ποσού 32.017,70 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για βενζίνη αµόλυβδη

και ποσού 38.826,88 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για ελαιολιπαντικά.

7. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

για  την εκτέλεση της  εργασίας  µε  τίτλο  :  “  Εργασίες  ταφών –  εκταφών στα

∆ηµοτικά  Κοιµητήρια  του  ∆ήµου  Θέρµης”  προϋπολογισµού  121.892,00  ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για τα έτη 2017-2018 για την κάλυψη των αναγκών

του ∆ήµου Θέρµης για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα

καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.45.6162.002
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Συγκεκριµένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Α/Α Περιγραφή εργασίας Ποσότητα

1 Ενταφιασµός σε νέο τάφο 400

2 Εκταφές

2.1 Εκταφή νεκρού (ανακοµιδή οστών) κατόπιν

αίτησης εκταφής υπόχρεων συγγενών

200

2.2 Εκταφή  νεκρού  και  ενταφιασµός  σε

υφιστάµενο  τάφο,  συγγενούς  του

προηγούµενου θανόντα

190

3 ∆ιαµόρφωση τάφων µετά από εκταφή 200

8. το αίτηµα πραγµατοποίησης δαπάνης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την

εκτέλεση της µελέτης µε τίτλο: “Αποτυπώσεις υφιστάµενων σχολικών µονάδων

για υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 και επικαιροποίηση της µελέτης προπονητητρίου

και  έκδοση  άδειας  δόµησης  αυτού  στο  454β  αγροτεµάχιο  Ταγαράδων”

προϋπολογισµού 53.677,51 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

Συγκεκριµένα,  η εταιρεία  ΗΛΕΚΤΩΡ έχει  συνάψει  σύµβαση  µίσθωσης  του

δικαιώµατος  αποκλειστικής  εκµετάλλευσης  του  βιοαερίου  στον  ΧΥΤΑ

Ταγαράδων.  Στο πλαίσιο αυτής της σύµβασης,  η µισθώτρια εταιρεία ανέλαβε,

µεταξύ άλλων, την κατασκευή κλειστού Γυµναστηρίου στο αγροτεµάχιο 454β του

αγροκτήµατος Ταγαράδων, χωρίς να λάβει κανένα χρηµατικό αντάλλαγµα. 

Εντός  του  ίδιου  αγροτεµαχίου  βρίσκονται  δύο  σχολικά  κτίσµατα,  τα  οποία  

αποτελούν  το  1ο τριθέσιο  Νηπιαγωγεία  Ταγαράδων,  και  τα  οποία  πρέπει  να  

υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.

Προκειµένου να γίνει αποτύπωση των υφιστάµενων κτισµάτων για υπαγωγή στον 

Ν.  4178/2013  και  για  την  έκδοση  της  άδειας  δόµησης  του  προπονητηρίου,  

απαιτείται  εκπόνηση  σειράς  µελετών  και  επικαιροποίηση  της  υπάρχουσας  

εγκεκριµένης µελέτης του Γυµναστηρίου. 

Υπάρχει  αντικειµενική αδυναµία σύνταξης  των Αρχιτεκτονικών,  Στατικών και

Ηλεκτροµηχανολογικών  µελετών  από  τους  υπαλλήλους  της  ∆/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών και συγκεκριµένα του Τµήµατος Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων

Χώρων, διότι αν και οι εργασίες εµπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρµοδιότητες

του αντίστοιχου τµήµατος, το πλήθος των εργασιών – µελετών – έργων µε τα

οποία οι υπάλληλοι του ανωτέρω τµήµατος είναι επιφορτισµένοι, σε συνδυασµό

µε  την  έλλειψη  των  υλικοτεχνικών  υποδοµών  (προγράµµατα  στατικών,  κλπ),

καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των προαναφερόµενων µελετών.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού

της επιτροπής διαγωνισµού και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

       Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του 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
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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  ασφαλτικού  σκυροδέµατος  και  ασφαλτικού  γαλακτώµατος”

προϋπολογισµού 60.915,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).2. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για την εκτέλεση της προµήθειας µε

τίτλο:  “Προµήθεια  ασφλατοµίγµατος”  προϋπολογισµού  26.387,20  ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).3. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για την εκτέλεση της προµήθειας µε

τίτλο:  “Προµήθεια  υλικών  λεβητοστασίου  στη  Τ.Κ.  Αγ.  Αντωνίου”  (κυκλοφορητής,

αυτόµατος  πληρωτής,  σφαιρικός  κρουνός)  προϋπολογισµού  322,40  ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)4. Ανακαλεί   µερικώς  τη   δέσµευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού  9.889,00€

προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 122) προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 ως προς

το  ποσό  των   3.389,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6265.002  για  αναγόµωση

πυροσβεστήρων  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  που  πραγµατοποιήθηκε  µε  την

υπ’αριθµ.  34/2017  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  και  εγκρίνει  το  αίτηµα

πραγµατοποίησης  δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο: για την εκτέλεση της

εργασίας  µε  τίτλο:  “Συντήρηση  και  αναγόµωση  πυροσβεστήρων”  προϋπολογισµού

7.214,32 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). (2017: ποσό 6.500,00€, 2018:714,32€)5. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για την εκτέλεση της προµήθειας µε

τίτλο  :  “  Προµήθεια  καθαριστικών  για  τις  ανάγκες  του  ∆ήµου  και  του  Κοινωνικού

Πρατηρίου του ∆ήµου” προϋπολογισµού 59.157,82 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)6. Εγκρίνει  το  αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για  την  εκτέλεση της προµήθειας

καυσίµων  θέρµανσης  53.000lt  για  δηµοτικά  κτίρια  του  ∆ήµου,  µε  χρονική  διάρκεια

σύµβασης από 3/9/2017 έως 8/9/2018 προϋπολογισµού 38.296,74 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και

47.487,96  ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  και  της   ∆/νσης  Ανακύκλωσης  και

Καθαριότητας για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών καυσίµων και ελαιολιπαντικών

για  την  κάλυψη  των  αναγκών  κίνησης  των  διαφόρων  δηµοτικών  οχηµάτων

(απορριµµατοφόρων, φορτηγών, µηχανηµάτων έργου, επιβατικών, κλπ)  του ∆ήµου, µε

χρονική  διάρκεια  σύµβασης  από  03/09/2017  έως  02/09/2018,  προϋπολογισµού  ποσού

413.028,00  ευρώ (πλέον  ΦΠΑ)  για  πετρέλαιο  κίνησης,  ποσού  32.017,70  ευρώ (πλέον

ΦΠΑ) για βενζίνη αµόλυβδη και ποσού 38.826,88 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για ελαιολιπαντικά.

7. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας µε τίτλο

:  “  Εργασίες  ταφών  –  εκταφών  στα  ∆ηµοτικά  Κοιµητήρια  του  ∆ήµου  Θέρµης”

προϋπολογισµού 121.892,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)8. Εγκρίνει το αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για την εκτέλεση της µελέτης µε τίτλο:

“Αποτυπώσεις  υφιστάµενων  σχολικών  µονάδων  για  υπαγωγή  στον  Ν.  4178/2013  και

επικαιροποίηση της µελέτης προπονητητρίου και έκδοση άδειας δόµησης αυτού στο 454β

αγροτεµάχιο Ταγαράδων” προϋπολογισµού 53.677,51 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

Η  παρούσα  απόφαση  υποβάλλεται  στον  Προϊστάµενο  Οικονοµικών  Υπηρεσιών

προκειµένου  να  καταρτίσει  σε  δύο  (2)  αντίτυπα  το  σχέδιο  της  σχετικής  απόφασης
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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 98/2017

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

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

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

            Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: 73Α9ΩΡΣ-ΒΜΘ


		2017-02-24T12:50:52+0200
	Athens




