
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 2/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

  Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 2/9.2.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Ζούνη Στέλλα 19   

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Σιδέρης Νικόλαος 

4 Δημητριάδης Χρήστος 

5 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

6 Τσινάς Αργύριος 

7 Ζιούπου  Άννα 

8 Πάνος Ιωακείμ 

9 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 3
ο
 

έκτακτο 

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση 

οχημάτων – και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2017»  

Αριθμός Απόφασης : 48  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 3ο 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση 

του θέματος και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 

θέματος και έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 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» 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, 

(…)».  

 

Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια 

διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για 

την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση 

της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η 

σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του 

αποτελέσματος. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).  

 

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί εργασία «Συντήρηση οχημάτων – και 

μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2017».  

 

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ6ζ/17628/29-11-2016 πρωτογενές αίτημα, η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 115.000 ευρώ και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί 

ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 7.000,00 

€ Ευρώ, στον ΚΑ 02.10.6263.000, πίστωση 5.000,00 € στον Κ.Α. 02.15.6263.000, πίστωση 
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33.500,00 € στον Κ.Α. 02.20.6263.000, πίστωση 8.000,00 € στον Κ.Α. 02.25.6263.002, 

πίστωση 61.500,00 € στον Κ.Α. 02.30.6263.000 του προϋπολογισμού του Δήμου.  

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σε τρίτο 

και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του 

Ν.4412/2016. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την ανωτέρω εισήγηση 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

- τις εγγεγραμμένες στους ΚΑ 02.10.6263.000, 02.15.6263.000, 02.20.6263.000, 

02.25.6263.002 και 02.30.6263.000 του προϋπολογισμού του Δήμου πίστωση 115.000,00 ευρώ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης 

2. Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση 

οχημάτων – και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2017», για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 

115.000,00 Ευρώ, στους 02.10.6263.000, 02.15.6263.000, 02.20.6263.000, 02.25.6263.002 και 

02.30.6263.000 του προϋπολογισμού του Δήμου. 

3. Η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 48/2017 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 2-3-2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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