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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 10 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.6321/5-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα μέλη και δύο (2)
απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος

2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος-

(τακτικό μέλος)

2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος

3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)

(τακτικό μέλος)

4. Κιλατζίδης Ελευθέριος

(αναπληρ.μέλος)

5. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

6. Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)

(τακ. μέλος)
(τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ:138/2020

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ
ΒΡΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2019)» και έγκριση της σχετικής μελέτης

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 10o Θέμα προσκόμισε την από 2-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης της αριθ.18/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ
ΒΡΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2019)» προϋπολογισμού 8.064,52 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 230 και 328
του Ν.4412/2016. Συνημμένα απέστειλε την μελέτη του έργου καθώς επίσης και την αριθ.5668/22-52020 οικονομική προσφορά του Τσάλτα Κλεάνθη ΕΔΕ
Επισημαίνεται ότι στον ΚΑ.25/7312.20 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού εγγράφηκε
πίστωση 10.000,00 ευρώ, με α/α ανάληψης υποχρέωσης 260/5601/21-5-2020 για την κατασκευή του
ανωτέρω έργου
Με την εφαρμογή του νέου νόμου 4555/2018 (Α 133) και την
Υπουργείου Εσωτερικών αριθμ.πρωτ.39788/31-07-2018
4555/2018 (Α 133)”, ορίζεται ότι

διευκρινιστική εγκύκλιο του

με θέμα “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.

«απονέμεται αποκλειστικά στον Δήμαρχο η αρμοδιότητα να
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αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
πιστώσεων (με την έκδοση μόνο σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης)»
Για το λόγο αυτό πρέπει η ΟΕ να λάβει απόφαση για την έγκριση της αριθ.18/2020 μελέτης της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προύπολογισμού 8.064,52
ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη:
1. την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωση οικ. έτους 2020
2. τις διατάξεις του Ν.4412/16
3. το άρθρο 58 του Ν.3852/2010
4.

Το Ν. 4555/2018

5. την αριθμ.39788/31-07-2018 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
6.

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
και στη συνέχεια με το άρθρο 10 του Ν.4625/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει την αριθ.18/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του

Δήμου, προύπολογισμού 8.064,52 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2019)» η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον
ΚΑ.25/7312.20 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020
Β.-Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου

την απευθείας ανάθεση και αναθέτει αυτό στον

«ΤΣΑΛΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ Ε.Δ.Ε.» σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη
Γ.-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ.

138/2020

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

