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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 27 - 1 - 2014
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 033/ 2014
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών:
“Αποξήλωση πρέµνων και φύτευση νέων δένδρων, µε αριθ. µελ. 123/2013. Αναµόρφωση
προϋπολογισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην του µήνα Ιανουαρίου έτους
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 968/23 -1-2014 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη,
Ακτσελής Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος,
Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας
Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος,
Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης Ηρακλής,
Χοϊδης Χαράλαµπος.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων
και Μενεµένης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών:
Α) Τις διατάξεις :
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
–Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα α) του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 αναφορικά
µε την συνένωση των δήµων και β) του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες
του δηµοτικού συµβουλίου.
2. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως».
3. Του άρθρου 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
4. Του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής
αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε το
οποίο προστίθενται οι παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06.
5. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
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6. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-0810) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων
7. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
8. Της παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 και της παρ.1 του άρθρου 161 του Ν.3463/06
9. Του άρθρου 8 του Β.∆.17-5/59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α)
10. Του άρθρου 77 του Ν.4172/13 και την µε αριθµό 17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ
11. Τον προϋπολογισµό του δήµου έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την µε αριθµ.404/13
απόφαση δηµοτικού συµβουλίου
Β) 1. Την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας αποξήλωσης πρέµνων και φύτευσης νέων δένδρων
2. Την µελέτη µε αριθµό 123/13 από το τµήµα Πρασίνου.
καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
1. Να εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού και να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης για την
ανάθεση των υπηρεσιών: «Αποξήλωσης πρέµνων και φύτευσης νέων δένδρων», µε αριθ. µελ.
123/2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)
ενδεικτικού προϋπολογισµού 47.049,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
2. Να προβεί σε αναµόρφωση (6η αναµόρφωση) του προϋπολογισµού έτους 2014, για την
υλοποίηση της ανωτέρω ανάθεσης ως εξής:
 Ενίσχυση του Κ.Α. -9111 «Αποθεµατικό» µέσω των:
- Κ.Α. 35.7332.08 µε τίτλο «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων
χώρων ως η 58/2013 τεχνική έκθεση» µε ποσό 17.871,31€,
- Κ.Α. 35.7332.06 µε τίτλο «Επεξεργασία και µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή ως η 35/2013
τεχνική έκθεση» µε ποσό 959,40€ και
- Κ.Α. 35.7332.04 µε τίτλο «Απολυµάνσεις δηµοτικών χώρων-µυοκτονία ως η 65/2013
τεχνική έκθεση» µε ποσό 9.717,00€
δεδοµένου ότι τα ποσά που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθούν
στο σύνολο τους.
 Ενίσχυση του Κ.Α 35.7332.07 µε τίτλο «Αποξήλωση πρεµνών και φύτευση νέων δένδρων»
µέσω του «Αποθεµατικού», Κ.Α. – 9111, ποσού 27.049,00€, δεδοµένου ότι η εγγεγραµµένη
πίστωση ήτοι 20.000,00€ δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου
3. Να αναθέσει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη
σύνταξη των όρων διακήρυξης γ) τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας και δ) την ψήφιση της
σχετικής πίστωσης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος
Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη,
Ακτσελής Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος), κατά 5
(Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας
Ηλίας).
Α). Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών:
«Αποξήλωσης πρέµνων και φύτευσης νέων δένδρων», µε αριθ. µελ. 123/2013, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) ενδεικτικού προϋπολογισµού
47.049,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.
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Β). Αναµορφώνει (6η αναµόρφωση) τον προϋπολογισµό έτους 2014, για την υλοποίηση της
ανωτέρω ανάθεσης ως εξής:
Ενίσχυση του Κ.Α. -9111 «Αποθεµατικό» µέσω των:
- Κ.Α. 35.7332.08 µε τίτλο «Αποµάκρυνση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων
χώρων ως η 58/2013 τεχνική έκθεση» µε ποσό 17.871,31€,
- Κ.Α. 35.7332.06 µε τίτλο «Επεξεργασία και µεταφορά κλαδιών στη χωµατερή ως η 35/2013
τεχνική έκθεση» µε ποσό 959,40€ και
- Κ.Α. 35.7332.04 µε τίτλο «Απολυµάνσεις δηµοτικών χώρων-µυοκτονία ως η 65/2013
τεχνική έκθεση» µε ποσό 9.717,00€
δεδοµένου ότι τα ποσά που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό δεν θα χρησιµοποιηθούν
στο σύνολο τους.
 Ενίσχυση του Κ.Α 35.7332.07 µε τίτλο «Αποξήλωση πρεµνών και φύτευση νέων δένδρων»
µέσω του «Αποθεµατικού», Κ.Α. – 9111, ποσού 27.049,00€, δεδοµένου ότι η εγγεγραµµένη
πίστωση ήτοι 20.000,00€ δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου
Γ). Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη των
όρων διακήρυξης γ) τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας και δ) την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 033/2014
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 29 - 1 - 2014
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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