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Από το αριθ.4/18-4-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 91

Περίληψη
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης
των οχημάτων του Δήμου

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13206/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Ξυνίδης Αθανάσιος
8) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπαδόπουλος Κυριάκος
9) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κιρατζή Ερκάν
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Κολλάρος Γεώργιος
35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Κυριακίδης Αλέξανδρος
18) Λομβαρδέας Μιχαήλ
19) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μιχαλοπούλου Αλίκη
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Παπασταματίου Γεώργιος
5) Τσιακίρογλου Σωτήριος
3) Τόπ Ισμέτ
6) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.13141/13-4-2016 εισήγηση του
τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: Α] Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) όπου ορίζεται ότι : «1. 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) (…), ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους ,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις Δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (…..) » ( βλ.
αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του ΔΚΚ- ν. 3463/2006, Α΄114). Από τον συνδυασμό των πιο πάνω
διατάξεων προκύπτει ότι και μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη
λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η
Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση
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όλων των πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, μέχρι
την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος), Β] Το γεγονός ότι ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην
εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του. Για το σκοπό αυτό
έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις σε αντίστοιχους Κ.Α εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το
οικονομικό έτος 2016 και θα εγγραφούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2017.
Επειδή η εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου Ξάνθης πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού,
παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, για το έτος 2016.
Οι όροι του διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 155.472,00 €, θα καθοριστούν με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
Α] Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) όπου ορίζεται ότι : «1. 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) (…), ε) με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους , συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις Δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών
και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (…..) » (βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του ΔΚΚ- ν. 3463/2006,
Α΄114). Από τον συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι και μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το
Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη
διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω
απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των
όρων της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος), Β] Το γεγονός ότι ο Δήμος μας
χρειάζεται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων
του. Για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις σε αντίστοιχους Κ.Α εξόδων στον
προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 και θα εγγραφούν αντίστοιχες πιστώσεις και στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2016.
Γίνεται μνεία ότι οι όροι του διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 155.472,00€, θα καθοριστούν
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανάσιος Ξυνίδης, Δημήτριος Μπένης, Καμαρίδης
Ιπποκράτης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Γεώργιος Κολλάρος, Μπαντάκ Σιαμπάν, Γουναρίδης Στυλιανός,
Μυλωνάς Γεώργιος, Καρά Αχμέτ, Βασιλούδης Ηλίας, Φανουράκης Εμμανουήλ, Δημούδη Χρυσούλα διότι
όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω εισήγηση.
…………………………………………………………………………………………………....................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-4-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

