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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης /16-7-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας (λόγω κωλύµατος συνεδρίασης
στο Κοινοτικό Κατάστηµα Πετρούσας και µετά από οµόφωνη συναίνεση όλων των παρόντων µελών
η
του ∆Σ) σήµερα την 16 του µηνός Ιουλίου έτους 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθµ. 851/5-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του
Ν.3463/8-6-2006) δεδοµένου ότι σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσαούση Ελένη
Μάρτζιος Αθανάσιος
Ηλιάδης Μιχαήλ
Παπαµιχαήλ Γεώργιος
Κιοσέογλου Βάσσα
Κότιου Παναγιώτα

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ασλανίδης Στυλιανός
Τόλιος Γεώργιος
Χατζηκυριακίδης Σαράντης
Σµολοκτός Νικόλαος

Ειδική Γραµµατέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική
Αριθµός Απόφασης: 42/2019
« Έγκριση διενέργειας προµήθειας ειδών καθαριότητας οικ. έτους
ΘΕΜΑ: 3ο
2020, του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης»
Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 3ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών του ∆Σ:
• Το µε αριθµ. 6484/13-06-2019 έγγραφο του ∆ήµου Προσοτσάνης µε το οποίο
ζητείται από το ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης, η λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη
διενέργεια των ∆ιαγωνισµών προµηθειών οικ. έτους 2020 που θα προκηρύξει ο
∆ήµος Προσοτσάνης.
• Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α/
240) που κυρώθηκε µε το ν. 4111/2013/ (ΦΕΚ /Α΄/ 18) όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 και την µε αριθµ. 3/ 11543/26-3-2013εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σύµφωνα µε τα οποία:
1.Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών
παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και
αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους
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προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται
στο παρόν, καταργείται.
2.Οι ανωτέρω προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο
Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3.Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος
για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από
τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.
4.Σύνδεσµοι ΟΤΑ α' και β' βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών µπορούν να προµηθεύονται, για τις δικές τους
ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών
οιουδήποτε εκ των δήµων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή
τους και απόφαση των οικείων δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων.
5.∆ιαγωνισµοί ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει
δηµοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύµβαση κατόπιν διαγωνισµού ή άλλου νόµιµου τρόπου, ή έχει
χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες
και εκτελούνται µε τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε.

• Το άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010): «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: «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»

Κατόπιν τούτων και προκειµένου το ΝΠ∆∆ ∆ήµου Προσοτσάνης να
προµηθευτεί είδη καθαριότητας για όλες τις υπηρεσίες του και για το οικ. έτος 2020,
πρέπει να προϋπολογισθεί το ύψος της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας.
Ο ∆ιαγωνισµός της προµήθειας αφού συνταχθεί η απαιτούµενη µελέτη θα
διενεργηθεί από το ∆ήµο Προσοτσάνης.
Η προµήθεια θα βαρύνει τις δαπάνες του οικονοµικού έτους 2020 του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
Προσοτσάνης και τον ΚΑΕ 10/6634.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έχοντας υπόψη του :
• Το µε αριθµ. 6484/13-6-2019 έγγραφο του ∆ήµου Προσοτσάνης
• Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α/
240) που κυρώθηκε µε το ν. 4111/2013/ (ΦΕΚ /Α΄/ 18) όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 και την µε αριθµ. 3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών
• Το άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 3852/2010
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τη διενέργεια προµήθειας ειδών καθαριότητας ΚΑΕ 10/6634 συνολικού
ύψους δαπάνης 10.500,00 ευρώ µε ΦΠΑ.
2. Ο ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια θα διενεργηθεί από τον ∆ήµο Προσοτσάνης . Ο δε
τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισµού θα καθοριστούν µε απόφαση της
οικονοµικής επιτροπής , σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Εγκρίνει την ανωτέρω προµήθεια και το προεκτιµούµενο ποσό που θα βαρύνει τις
δαπάνες του οικονοµικού έτους 2020 και τον ΚΑΕ 10/6634 του ΝΠ∆∆ ∆ήµου
Προσοτσάνης.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ∆Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 42/2019
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται
Η Πρόεδρος
Τσαούση Ελένη

Η Ειδική Γραµµατέας

Τα Μέλη

Τσιτσοπούλου Βασιλική
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