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Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, του Ν. 

3852/10) προς τα μέλη της

1. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΖΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΒΑΔΙΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καλείστε,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α'  87),   να  προσέλθετε  στη  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στη Νιγρίτα και 
στο  Δημοτικό  Κατάστημα  την  17η μηνός Μαΐου  έτους 2013,  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα   09.00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα:

1. Τρόπος  εκτέλεσης  του  έργου  «Κατασκευή  Ιρλανδικής  διάβασης  στο 
Λευκότοπο» προϋπολογισμού 11.500€ .

2. Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) κάδων χωρητικότητας 1.100λίτρων

3. Διάθεση πιστώσεων.

4. Μίσθωση μηχανημάτων

5. Εξέταση  ένστασης  για  την  επιλογή  αναδόχου  του  έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ » 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 08      ης       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

Αριθμός Απόφασης 41/2013

Τρόπος  εκτέλεσης  του  έργου  «Κατασκευή  Ιρλανδικής  διάβασης  στο 
Λευκότοπο» προϋπολογισμού 11.500€

Με  την  αριθμ.154/2013 απόφαση  δημοτικού  συμβουλίου  εγκρίναμε  την 
αριθμ.6/2013 μελέτη  που  συνέταξε  η  τεχνική  υπηρεσία του  Δήμου  για  την 
εκτέλεση  του  έργου  «Κατασκευή Ιρλανδικής  διάβασης στο  Λευκότοπο» 
προϋπολογισμού 11.500€

Με  την  παρούσα  καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  τον  τρόπο  εκτέλεσης 
προκειμένου να εκτελεστεί το έργο.

Η  χρηματοδότηση  του  έργου  θα  γίνει  από  το  ΥΜΑΘ  ΔΕ  Αχινού  και  η  
επίβλεψη  από την  Τεχνική  υπηρεσία  του  Δήμου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις 
του Ν.3669/08.

Αριθμός Απόφασης 42/2013

Προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) κάδων χωρητικότητας 1.100λίτρων

Με  την  αριθμ.161/2013 απόφαση  δημοτικού  συμβουλίου  εγκρίναμε  την 
προμήθεια εξήντα τεσσάρων (64) κάδων χωρητικότητας 1.100λίτρων  και 
αναμορφώσαμε τον προυπολογισμό του Δήμου ώστε να υπάρχει  η  σχετική 
πίστωση για την εκτέλεση της προμήθειας.

Κατόπιν  έρευνας  της  αγοράς  η  εταιρεία  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.  με 
έδρα  την  Αθήνα  μας  απέστειλε  την  προσφορά  της   που  έχει  όπως 
παρακάτω:

1. Πλαστικούς  κάδους,  χωρητικότητας  1100     λίτρων,  από  πρωτογενές 
πλαστικό  της  εταιρείας  SAVVAS PLASTIK A.S. σύμφωνους  με  τις 
διεθνείς προδιαγραφές ΕΝ-840 2-5-6. 

Τιμή / τεμάχιο: 178,00€+ΦΠΑ για 64 τεμ.  11.392€

Ο  Χρόνος  παράδοσης  είναι  6  εβδομάδες  από  την  επιβεβαίωση  της 
παραγγελίας. 

Σύμφωνα  με  το  Ν.  2286/95  άρθρ.2  §  13  VIII,  όπως  συμπληρώθηκε  με  το 
άρθρο 13 § 3 του ν. 2503/97, ΕΚΠΟΤΑ άρθρ.23 παρ2, ΚΥΑ 27319/02 – ΦΕΚ 
Β  945   η  προμήθεια  μέχρι  του  ποσού  των  15.000€  με  το  ΦΠΑ  γίνεται  με  
απόφαση  Δημάρχου.  Επίσης  απαιτείται  η  έγκριση  των  τεχνικών 
προδιαγραφών με την απόφαση του Δημάρχου (άρθρο 4 § 4 του ΕΚΠΟΤΑ).  
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Οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  στην  περίπτωση  αυτή  είναι  η  απλή  περιγραφή 
των υλικών, ο προσδιορισμός της δαπάνης κλπ. στοιχεία για τον καθορισμό 
των όρων της προμήθειας

Για  την  παραπάνω  προμήθεια  υπάρχει  εγγεγραμμένη  πίστωση  στο 
προϋπολογισμό του Δήμου στο ΚΑ 20.7135.02  ποσού 15.000,00€  

Αριθμός Απόφασης 43/2013

Διάθεση πιστώσεων.

Σύμφωνα  με  το  αρθμ.72  παρ  1δ  του  Ν.  3852/10,  η  Οικονομική  Επιτροπή 
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,  παροχής 
υπηρεσιών,  εκπόνησης  μελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε  εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις,

Η  Οικονομική  επιτροπή  έχει  τη  δυνατότητα,  να  διαθέτει  τις  πιστώσεις  του 
προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά 
τη  διάρκεια  του οικονομικού έτους,  ή  να διαθέτει  όλες  τις  πιστώσεις  ή  ένα  
μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και 
κατά τη  διάρκεια  του οικονομικού έτους,  ανάλογα με το  είδος  και  το χρόνο 
που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00.6736.02 1.345,98 Έξοδα μετακίνησης εξωτερικών 
συνεργατών για το πρόγραμμα MED

ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.6612.01 460,00 Προμήθεια γραφικής ύλης 

ΚΕΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10.6634.01 650,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού

ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ Ε.-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
Π. Ο.Ε. 10.6634.01 546,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού

ΑΦΟΙ Μ. ΠΙΠΙΛΙΟΥ
10.6634.01
35.6682.01
10.6661.01

3.256,70

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού-αναλωσίμων υλικών-
εργαλείων πρασίνου-Υλικά συντήρησης 
κτιρίων

ΑΦΟΙ Χ. ΔΡΟΥΜΠΛΗ 10.6661.01 176,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ Ε.-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
Π. Ο.Ε. 10.6661.01 1.180,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10.7131.02 1.900,00 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 20.6662.02 2.500,00 Προμήθεια λαμπτήρων

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 25.6263.01 530,00 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
(MAZDA Βισαλτίας)

ΚΛΗΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25.6662.03 1.845,00 Υλικά συντήρησης αποχέτευσης

ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 25.6662.03 2.635,00 Υλικά συντήρησης αποχέτευσης
ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ Ε.-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
Π. Ο.Ε. 25.6662.04 195,00 Υλικά συντήρησης ύδρευσης
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 25.6662.04 2.620,00 Υλικά συντήρησης ύδρευσης 

ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25.6261.01 10.000,00 Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30.6263.01 380,00
Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
(JCB 
Τραγίλου-ΜΕ 45758)

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.6263.01
  
5.000,00

Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
(JCB -ΦΟΡΤΗΓΑ)

ΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.6661.01 1.252,00 Προμήθεια δομικών υλικών

ΓΚΟΥΜΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35.6262.02 1.120,00 Συντήρηση & επισκευή πάρκων(γηπέδου 
Ιβήρων)

ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ Ε.-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
Π. Ο.Ε. 35.6264.01 980,00 Συντήρηση & επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων
ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ Ε.-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
Π. Ο.Ε. 35.6682.01 303,00 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών

ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35.6693.01 273,00 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

Αριθμός Απόφασης 44/2013

Μίσθωση μηχανημάτων

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το       4      ο       θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  

Με  την  αριθμ.139/2013 απόφαση  δημοτικού  συμβουλίου  εγκρίθηκε  η 
μίσθωση  δύο  μηχανημάτων  έργων  για  την  συντήρηση  αγροτικών 
δρόμων στις δημοτικές ενότητες Αχνού και Βισαλτίας και ανατέθηκε στην 
οικονομική  επιτροπή  να  αποφασίζει  τον  τρόπο   ανάδειξης  των 
αναδόχων  για Μίσθωση  μηχανημάτων  έργων  (γκρέιντερ)  για  την 
συντήρηση αγροτικών δρόμων σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87

2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84

3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010

4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08

5.το γεγονός ότι στον ΚΑ 30.6262.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 
τρέχοντος έτους προβλέπεται η σχετική δαπάνη

Αριθμός Απόφασης 45/2013

Εξέταση  ένστασης  για  την  επιλογή  αναδόχου  του  έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
»
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Για το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ»  προϋπολογισμού 623.610,00€  που  αποφασίστηκε  με  την 
αριθμ.397/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της 
αρ.15/2011  μελέτης  του  έργου  και  την  αριθμ.15/2013  απόφαση  της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της 
δημοπρασίας, κατατέθηκαν δύο ενστάσεις μετά την δεύτερη δημοπρασία 
(αφού  η  πρώτη  απέβη  άκαρπη)  α)  με  αριθμό  Πρωτ.10842/30-04-2013 
ένσταση της Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΠΡΟΥΖΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
και  β)με αριθμ.Πρωτ.10865/30-04-2013 ένσταση Κ/Ξ  Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΤΕ τις οποίες εξέτασε η επιτροπή διαγωνισμού που συνεδρίασε την  
13/5/2013 αποτελούμενη από τους 

1. Xατζηδημητριάδου Ευφροσύνη Υπάλληλος  του  Δήμου 
Πρόεδρος

2. Σαμαρά Βασιλική Υπάλληλος του Δήμου

3. Ντάλλης Σταμάτιος Υπάλληλος του Δήμου

Η εισήγηση της επιτροπής έχει όπως παρακάτω 

1) Η επιτροπή εξετάζοντας την ένσταση της Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
- ΜΠΡΟΥΖΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατά της Κ/Ξ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –
ΜΟΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ αποφασίζει  ότι 
απορρίπτει  την  ένσταση γιατί  δεν  θεωρεί  σημαντικό  λόγο  που  θα 
μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση ή παρανόηση το ότι στην υπεύθυνη 
δήλωση  δεν  αναγράφεται  “απλά  φωτοαντίγραφα”  αλλά  “ακριβή 
αντίγραφα”.

Επίσης απορρίπτει  την ένσταση γιατί  δεν  θεωρεί  σημαντικό  λόγο το  ότι  
δεν  έχουν  αναγραφεί  στην  υπεύθυνη  δήλωση  τα  πρωτόκολλα  των 
εγγράφων  που  κατατίθενται  μαζί  με  το  φάκελο  αφού,  αυτά  ελέγχονται  
ξεχωριστά ένα προς ένα.

2) Η επιτροπή εξετάζοντας την ένσταση της Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
-  ΜΠΡΟΥΖΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  κατά  της  Κ/Ξ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ-
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  αποφασίζει  ομοίως  και  απορρίπτει  την 
ένσταση γιατί  δεν  θεωρεί  σημαντικό  λόγο  που  θα  μπορούσε  να 
δημιουργήσει  σύγχυση ή παρανόηση το ότι  στην υπεύθυνη δήλωση δεν 
αναγράφεται “απλά φωτοαντίγραφα” αλλά “ακριβή αντίγραφα”.

Επίσης  απορρίπτει  την ένσταση γιατί  δεν θεωρεί  σημαντικό  λόγο ότι 
δεν  έχουν  αναγραφεί  στην  υπεύθυνη  δήλωση  τα  πρωτόκολλα  των 
εγγράφων  που  κατατίθενται  μαζί  με  το  φάκελο,  αφού  αυτά  ελέγχονται  
ξεχωριστά ένα προς ένα.

3) Η επιτροπή εξετάζοντας την ένσταση της Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
–  ΜΠΡΟΥΖΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  για  την  διαδικασία  της  δημοπρασίας  ως 
προς  την  ταυτοποίηση  των  συμμετεχόντων  σ’αυτή,  απορρίπτει  την 
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ένσταση ισχυριζόμενη  ότι  γνώριζε  όλους  τους  διαγωνιζόμενους  και  γι’  
αυτό δεν ζήτησε ταυτότητες. 

Ακόμη  διευκρινίζεται  ότι  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  η 
Προϊσταμένη  Αρχή  θα  ελέγξει  εκ  νέου  τα  δικαιολογητικά  του  πρώτου 
διαγωνιζόμενου  καθώς  επίσης  θα  του  ζητήσει  να  καταθέσει  και  άλλα 
στοιχεία σύμφωνα με τον Ν. 3669 / 2008.    

4) Η  επιτροπή εξετάζοντας  την  ένσταση της Κ/Ξ  Β.ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΤΕ κατά της Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΠΡΟΥΖΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
αποφασίζει ότι  απορρίπτει την ένσταση για το δεύτερο μέρος της για 
το  ανυπόγραφο της  Υπεύθυνης Δήλωσης,  αφού αυτή έχει  σφραγίδα  και  
υπογραφή στην δεύτερη σελίδα αυτής και κάνει δεκτή την ένσταση στο 
πρώτο μέρος της, γιατί δέχεται ότι στη δήλωση σύστασης  κοινοπραξίας 
τα  ποσοστά  συμμετοχής  των  κοινοπρακτούντων  δεν  είναι  αυτά  που 
πρέπει βάσει του κόστους εργασιών ανά ομάδα ήτοι για τον ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
με εργοληπτικό πτυχίο κατηγορίας οικοδομικών το 100% της ομάδας των 
οικοδομικών  εργασιών  και  το  100%  της  ομάδας  πρασίνου  αφού  δεν 
καλείται  χωριστά  ομάδα  πρασίνου  και  για  τον  ΜΠΡΟΥΖΓΟ  με 
εργοληπτικό  πτυχίο  κατηγορίας  Η/Μ   το  100%  της  ομάδας  των  Η/Μ 
εργασιών.  Τα  ποσοστά  αυτά  στο  σύνολο  του  έργου  μεταφράζονται  σε 
75,91% και  24,09% και  όχι  σε  0,5% και  99,5%  αντίστοιχα  όπως αυτοί  
συμφώνησαν.

Μετά  το  πέρας  της  εξέτασης  των  ενστάσεων  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού 
υποβάλλει  το  παρόν  με  συνημμένες  τις  ενστάσεις,  στην  Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου για να αποφασίσει,  εισηγείται δε την ακύρωση   της 
Κ/Ξ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  –ΜΠΡΟΥΖΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  και  την 
αποδοχή   των  συμμετοχών  των   Κ/Ξ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  –
ΜΟΛΩΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  –ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  και  Κ/Ξ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.

Αριθμός Απόφασης 46/2013

Έγκριση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  αναδόχου 
εκτέλεσης  εργασίας «Συντήρηση  πρασίνου  κοινοχρήστων  χώρων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολείων και οδών»

Την  Τρίτη 24-04-2013 έγινε  η τρίτη (3)  επαναληπτική δημοπρασία μετά 
από  δύο  (2)  άκαρπες  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  εργασίας 
«Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 
σχολείων και οδών» όπως είχε αποφασιστεί με την αριθμ.71/2013 Α.Δ.Σ. 
με την οποία είχε εγκριθεί η σχετική μελέτη και την αριθμ.14/2013 Α.Ο.Ε. 
με  την  οποία  ορίσθηκαν  οι όροι  της  δημοπρασίας  παροχής  υπηρεσιών 
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«Συντήρηση  πρασίνου  κοινοχρήστων  χώρων  αθλητικών 
εγκαταστάσεων σχολείων & οδών ποσού 100.000,οο€».

Τελευταίος  μειοδότης  αναδείχθηκε  ο Ασωνίτης  Χρήστος  που 
πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 41%.

Με την  απόφαση  μας  αυτή  καλούμαστε  να  εγκρίνουμε  τα  πρακτικά  της 
δημοπρασίας.
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