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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 126

Περίληψη
Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. έτος 2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 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 Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Βασιλούδης Ηλίας
17) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βορίδης Δημήτριος
18) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
19) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
20) Πατσίδου Δέσποινα
8) Ηλιάδης Θωμάς
21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
10) Καλογερής Κρίτων
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μπεκτές Σαμπρή
1)
2)
3)
4)
5)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
6)
Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7)
Μαζαράκης Σπύρος
8)
Μούρκας Χρήστος
9)
Τσεγγελίδης Ιωάννης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τσέπελης Εμμανουήλ
Φιλίππου Φίλιππος
Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Τοπ Ισμέτ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής και
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι η Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7 ου
θέματος και ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8 ου θέματος και
επανήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος. Οι δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος, Ξυνίδης Αθανάσιος,
Καλογερής Κρίτωνας, Μπεκτές Σαμπρή, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Σπυριδόπουλος
Νικόλαος, Ταρενίδης Παναγιώτης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση της
περίπτωσης 7 του 8ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.16946/19-3-2013
εισήγηση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην
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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, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως
όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με
τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης
δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η
προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης,
αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή)
είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ.
7 Πράξη 33/2012 και 178/12)
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών για να καλύψει τις ανάγκες των
υπηρεσιών του. Για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις σε αντίστοιχους Κ.Α εξόδων στον
προϋπολογισμό οικ. έτους 2013.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την με αριθ. 11687/12-3-2013 μελέτη πυροπροστασίας του τεχνικού
ασφαλείας Σαβόπουλου Κων/νου που αφορά τα κλειστά γυμναστήρια «Φιλιππος Αμοιρίδης», «ΔΑΚ»,
«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και «Ανάξαρχος» απαιτούνται 5.100 € για την υλοποίηση μερικής εφαρμογής
πυροπροστίας.
Η προμήθεια αυτή όπως αναφέρεται παρακάτω θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό συμβούλιο πριν την
διενέργεια της
1.Προμήθεια και εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα
Προτεινόμενος προϋπολογισμός 2013
5.100 €
Υπάρχουσα πίστωση στον Κ.Α 02.15.7131.02 «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού» 5.100 €
Η προαναφερόμενη προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ θα διενεργηθεί με τη
διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, λόγω του ύψους της δαπάνης..
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την με αριθμ.πρωτ.16946/12-42013 εισήγηση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την διενέργεια προμηθειών για το οικ. έτος 2013 προκειμένου ο Δήμος Ξάνθης να καλύψει τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ως εξής:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα
Προτεινόμενος προϋπολογισμός 2013 : 5.100 €
Υπάρχουσα πίστωση στον Κ.Α 02.15.7131.02 «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού» : 5.100 €
Η προαναφερόμενη προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και λόγω του ύψους της δαπάνης θα
διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, με την διαδικασία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βορίδης Δημήτριος και Βασιλούδης Ηλίας
οι οποίοι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ο Αγκόρτσας
Απόστολος διότι όπως δήλωσε εκτιμά ότι είναι υψηλός ο προτεινόμενος προϋπολογισμός.
…………………………………………………………………………………………………....................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

