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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 225/2016

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη
ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: “ Έγκριση Μελέτης και στον
καθορισμό τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο :«Κατασκευή
αθλητικού δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αλμωπίας
Ν.Πέλλας»
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄
(3.00 μ.μ.) συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με
αριθμό 31542/25-11-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ρώσσης Ιωάννης
14. Ζαχαριάδης Κων/νος
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Παρούτογλου Νικόλαος
19. Ιωαννίδης Ιωάννης
20. Νικολαϊδης Κων/νος
21. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
22. Αμπάρη Γεωργία
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23. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαγκή Αικατέρινη
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Καλδερεμτζή Δέσποινα
4. Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Μήνου Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου
2. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι οχτώ (28),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ.
Μπελιοβάνης Πολυχρόνης και κ. Μπίνος Αναστάσιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ανακοίνωσε ότι η απουσία της κας Μπαγκή Αικατερίνης είναι δικαιολογημένη
Ο κ. Ρώσσης Ιωάννης αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση των θεμάτων .
Ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεώργια προσήλθαν στην συνεδρίαση πριν την ψήφιση του
1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Τα τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 02ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα
που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το
δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του Δημάρχου ή
συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και
να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων,
σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ανέφερε ότι με την 220/2016
Α.Δ.Σ εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης καθώς και των εκτός ημερησίας θεμάτων που αφορούν εγκρίσεις μελετών
και καθορισμό τρόπου διεξαγωγής των διαγωνισμών, καθώς πρέπει να επισυνάπτονται με τις αντίστοιχες αποφάσεις
προγραμματικών συμβάσεων που έχουν οριστεί ως θέματα ημερήσιας διάταξης της κατεπείγουσας συνεδρίασης
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά καταγράφονται,
και αφού έλαβε υπόψη του
• την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
•

το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη,
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει ομόφωνα
την συζήτηση του θέματος “ Έγκριση Μελέτης και καθορισμό τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο
:«Κατασκευή αθλητικού δαπέδου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας» Από τη στιγμή
που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν
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λόγω θέμα, το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γεωργίου Χρήστο, ο οποίος
ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με τις εργασίες που θα υλοποιηθούν για το έργο «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας» , καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Σχετικά είναι:
Α. Η από 25/11/2016 Εισήγηση της Πρ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας περί έγκρισης μελέτης και
καθορισμού τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων του Δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας» η οποία έχει ως εξής :
“ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου έχει συνταχθεί η αρίθ. 71/2016 μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αλμωπίας (Τ.Τ.Υ.) και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Τ.Τ.Υ. στις 01/06/2015.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου υπάρχει εγγεγραμμένη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου ποσού
28.847,02 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το παραπάνω ποσό εγκρίθηκε με την από
25-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και έλαβε τον ενάριθμο:
2016ΣΕ01600043 και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ E016).
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εργασίες:
Η κατασκευή αθλητικού δαπέδου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Θα πραγματοποιηθούν οι καθαιρέσεις των
υφιστάμενων ημιτελών κατασκευών (τοιχοποιίες και πλάκες σκυροδέματος), θα προετοιμασθεί καταλλήλως το δάπεδο και
θα επιστρωθεί με ελαστικό ακρυλικό υλικό σύμφωνα με οδηγίες της υπηρεσίας.
Ακόμα βάσει:
Α) του προϋπολογισμού της μελέτης που ανέρχεται σε 28.847,02 ευρώ,
Β) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα του άρθρου 117 περί συνοπτικού
διαγωνισμού και του Συστήματος Υποβολής Προσφορών κατά το οποίο:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με
τα παρακάτω:
1. κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής,
2.οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του
Ν 4412/2016.
3.Οι συμμετέχοντες προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%)
4.συμμετέχοντες συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται
από την υπηρεσία.
βάσει των προαναφερθέντων διατάξεων προτείνεται στο Δ.Σ. η έγκριση της μελέτης και η διεξαγωγή του
διαγωνισμού με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα μειοδοσίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας.
Β. Η με αρίθ. 71/2016 Τεχνική Μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Αλμωπίας και η οποία έχει ως
εξής :
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“ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής μελέτης είναι η κατασκευή αθλητικού δαπέδου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Θα πραγματοποιηθούν οι καθαιρέσεις των υφιστάμενων ημιτελών κατασκευών (τοιχοποιίες και πλάκες σκυροδέματος). Θα
προετοιμασθεί καταλλήλως το δάπεδο και θα επιστρωθεί με ελαστικό ακρυλικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες της
υπηρεσίας.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. Είναι: 28.847,02 ΕΥΡΩ.
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαργογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών οπως κατεγράφησαν στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αρίθ. 12/2016 συνεδρίασης Δ.Σ. και στη συνέχεια έδωσε τις σχετικές διευκρινήσεις
οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος ζήτησε τον λόγο και ανέφερε μεταξύ άλλων : “Ψηφίζω θετικά γιατί οποιαδήποτε μορφή
χρηματοδότησης κατά την άποψή μου είναι μόνο θετική για τον Δήμο. Εδώ όμως θέλω να επισημάνω, μαζί με την θετική
μου ψήφο, επειδή αλλάζει ο προσδιορισμός με αυτήν την παρέμβαση των πολλών τετραγωνικών στην Κλειστή Αγορά να
διερευνηθεί σε βάθος η νομιμότητα”
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Γεωργίου Χρήστου και αφού έλαβε υπόψη :
•
την αρίθ. 220/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η με αρίθ. 12/2016 έκτακτηκατεπείγουσα συνεδρίαση
•
τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010
•
την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αρίθ.
12/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα
●

●

Εγκρίνει την υπ'αρίθ. 71/2016 Μελέτη για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αλμωπίας Ν.Πέλλας» προυπολογισμού μελέτης 28.847,02
ΕΥΡΩ.συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισμού, με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με σύστημα μειοδοσίας, ως αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Τ.Υ., με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας.”
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 225/2016

……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 28-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

4

