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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 259/2016

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη
ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: ¨Τροποποίηση της υπ'
αριθμ.244/2015 απόφασης του Δ.Σ., ως προς την έγκριση της μελέτης για την
¨Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -Υ.Π.3- Δράσεις υποστήριξης της
οικονομίας των προϊόντων μέλισσας”

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου με αριθμό 32933/13-12-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ).
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 έξι (26) 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. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Καλδερεμτζή Δέσποινα
19. Μπαγκή Αικατέρινη
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
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21. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22. Νικολαϊδης Κων/νος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Αμπάρη Γεωργία
26. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Αντωνίου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι (20),
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. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Το ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης.
Ο κ. Κόγιος Ανδρέας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και στην συνέχεια
αποχώρησε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Αβραμίκας Στέφανος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός
ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία και η κα Μπαγκή Αικατερίνη αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση
του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 22ου θέματος ημερησίας
διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
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Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 26ου θέματος
ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 08 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. έδωσε τον λόγο στον κ.
Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Οικονομικής Υπηρεσίας ο οποίος εισηγήθηκε την λήψη απόφασης που
αφορά στην ¨Τροποποίηση της υπ' αριθμ.244/2015 απόφασης του Δ.Σ., ως προς την έγκριση της μελέτης για
την ¨Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -Υ.Π.3- Δράσεις υποστήριξης της οικονομίας των προϊόντων
μέλισσας”και στη συνέχεια δικαιολόγησε το έκτακτο του θέματος, αναφέροντας ότι έχει να κάνει με την λήξη του
προγράμματος.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου 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¨Τροποποίηση της υπ' αριθμ.244/2015 απόφασης του Δ.Σ., ως προς την έγκριση
της μελέτης για την ¨Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy -Υ.Π.3- Δράσεις υποστήριξης της οικονομίας των
προϊόντων μέλισσας”.
Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του
αποφάσισε ότι το εν λόγο 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 Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, ο
οποίος ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με την τροποποίηση της υπ'αριθμ.244/2015 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σχετική είναι και η αριθμ.πρωτ.:33395/19-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
¨ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 244/2015 απόφασης του Δ.Σ., ως προς την έγκριση της μελέτης για την
«Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy –Υ.Π.3– Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας των
προϊόντων μέλισσας.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:
Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης «Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy –Υ.Π.3– Δράσεις υποστήριξης και
ανάπτυξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας λήγει στις 23/12/2016 και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης.
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Για αυτό το λόγο, κάθε θέμα που αφορά στο εν λόγω υποέργο, πρέπει να συζητηθεί πριν την καταληκτική
ημερομηνία και δεν μπορεί να μετατεθεί για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την υπ’ αριθμ. 244/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση της 07/2015 μελέτης του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία είχε καταρχήν εγκριθεί με την 186/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η μελέτη είναι πλέον προσάρτημα της υπ’αριθμ. 10513/28-04-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της
Ένωσης Νομικών Προσώπων «Ε.Λ.Κ.Ε. – Α.Π.Θ.» και “Choose A.E.”, σύμφωνα με το άρθρο Α23 της 2245/03-022016 διακήρυξης.
Μεταξύ άλλων, στη Δράση 3.1 «Αποτύπωση των διαδικασιών παραγωγής και ανάλυση βελτιστοποίησης παραγωγής», η
μελέτη περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό χημικών αναλύσεων, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί κατά το
διάστημα της σύμβασης, όπως αποτυπώνεται στο 33278/16-12-2016 διαβιβαστικό του Αναδόχου. Για αυτό το λόγο,
προτείνεται η τροποποίηση της μελέτης ως προς το φυσικό αντικείμενο της δράσης 3.1 χωρίς μεταβολή του
οικονομικού αντικειμένου, με την εισαγωγή νέας εργασίας με τίτλο «Δημιουργία ενός οδηγού μελισσοκομικής χλωρίδας
της Αλμωπίας σε ψηφιακή μορφή», σε αντικατάσταση των ελλείψεων στις χημικές αναλύσεις.
Σημειώνεται ότι η τροποποίηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, με το από 14.12.2016 μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πρωτ. εισερχ. εγγράφου: 33.215/15.12.2016), μετά από το 32955/13-12-2016 αίτημα
τροποποίησης.
Για να γίνει μεταβολή της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η εφαρμογή του άρθρου 40 του Π.Δ.
28/1980 περί κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών. Ο κανονισμός γίνεται κατόπιν αίτησης του αναδόχου.
Σχετική είναι η υπ’αριθμ. : 33389/19-12-2016 αίτηση του Αναδόχου και το πρωτόκολλο της ΕΠΠΕ, το οποίο
συντάχθηκε σε αντιστοιχία με το 32955/13-12-2016 αίτημα τροποποίησης που εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή.
Έτσι, προτείνεται:
-η έγκριση της τροποποίησης της 07/2015 μελέτης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, και ειδικότερα:
α) η εισαγωγή νέας εργασίας με τίτλο «Δημιουργία ενός οδηγού μελισσοκομικής χλωρίδας της Αλμωπίας σε
ψηφιακή μορφή», προϋπολογισμού 5.975,00 ευρώ, στη δράση 3.1 και
β) η αποτύπωση/περιγραφή του ακριβούς και μειωμένου αριθμού δειγμάτων που αναλύθηκαν, στη Δράση 3.1,
-η έγκριση του συνημμένου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέας εργασίας με τίτλο «Δημιουργία ενός οδηγού
μελισσοκομικής χλωρίδας της Αλμωπίας σε ψηφιακή μορφή».
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την Τροποποίηση της υπ'
αριθμ.244/2015 απόφασης του Δ.Σ., ως προς την έγκριση της μελέτης για την ¨Υλοποίηση της πράξης Beeconomy -Υ.Π.3- Δράσεις υποστήριξης της οικονομίας των προϊόντων μέλισσας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
•
την εισήγηση του κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιου
•

την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αρίθ.
14/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα

1) Εγκρίνει την τροποποίηση της 07/2015 μελέτης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, και ειδικότερα:
α) η εισαγωγή νέας εργασίας με τίτλο «Δημιουργία ενός οδηγού μελισσοκομικής χλωρίδας της Αλμωπίας σε
ψηφιακή μορφή», προϋπολογισμού 5.975,00 ευρώ, στη δράση 3.1 και
β) η αποτύπωση/περιγραφή του ακριβούς και μειωμένου αριθμού δειγμάτων που αναλύθηκαν, στη Δράση 3.1.
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2) Εγκρίνει των συνημμένο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέας εργασίας με τίτλο «Δημιουργία ενός οδηγού μελισσοκομικής χλωρίδας της Αλμωπίας σε ψηφιακή μορφή».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 259/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 19-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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