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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                          
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                

  
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το 11o πρακτικό της 11-04-2018 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου. 
 
Απόφαση αριθµ. 90/2018                                     
 
ΘΕΜΑ:Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες διενέργειας 14ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων στο ∆ιδ/χο µε 
τίτλο: "Αλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουµε τον κόσµο" & συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής των προς προµήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών 

 
      Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 11 του µηνός Απριλίου, του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 8:00 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου, ύστερα από την µε αριθµό 
πρωτ.11/05-04-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆.Σ., µε τα ίδια θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης λόγω µη ύπαρξης της απαιτούµενης απαρτίας στην συνεδρίαση της 04-
04-2018, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), 
παρόντος και του γραµµατέως κ.Τερζούδη ∆ούλη. 
      Παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Πατσουρίδη Παρασκευά, αφού διαπιστώθηκε από την 
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 
27 µελών βρέθηκαν παρόντα 19 µέλη και ονοµαστικά οι : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Σλαβούδης Κωνσταντίνος    
2. Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος 
3. Τζιβάρας Γεώργιος                    
4. Χατζοπούλου ∆ήµητρα          (Αποχώρησε µετά το 2ο Θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης)                                                                                                                                     
5. Τσιτσιφύλλας Σταύρος                               
6. Σταµπολίδου Βασιλική  
7. Γκουρλουµένου ∆έσποινα         
8. Μηνούδης Παναγιώτης                                                 
9. Κελεσίδης Αναστάσιος 
10.Καραµπασάκης Αναστάσιος 
11.Τοπαλούδης Ιωάννης                         
12.∆ηµοσχάκη Βασιλική            (Αποχώρησε µετά το  2ο Θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης)                                                       
13.Πουργιάζη Χρυσή                 
14.Σίµογλου Αθανάσιος                                                                        
15.Τοκαµάνης Χρήστος                                      
16.Βαργιαµίδης Βασίλειος                          
17.Τολίδης Χρήστος                   
18.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος     (Αποχώρησε µετά το 2ο Θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης)                                                                                                                                     
19.Καραφεΐζη Βάϊα  
                                                                                       
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Πετρίδου Μαρία                                                                                                                                                      
2.Σιαλάκης Αθανάσιος                 
3.Κεσόγλου ∆ηµήτριος                                                               
4.Θεοδοσίου Στυλιανή                                                                   
5.Κισσούδης Χρήστος               
6.∆εληµπέη Χρυσούλα   
7.Τσιπούδης Αθανάσιος            
8.Τσιγκουρλάς Βασίλειος                          
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Η κ.Πρόεδρος αφού ανακοίνωσε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Κελεσίδη Αναστάσιο, που στην εισήγησή του είπε τα 
ακόλουθα: 
«Σύµφωνα µε τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 
γραµµένες στον προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν 
προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις 
πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε 
οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) 
και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 
παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν 
3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆). 
    Καθώς επίσης και µε το άρθρο 158 παρ 3α του Ν. 3463/2006, «Πιστώσεις που είναι γραµµένες 
στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του δήµου, µπορεί να διατεθούν µε απόφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου, για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν : α) Εθνικές ή τοπικές ή άλλες 
ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει 
ο δήµος, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των 
κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των 
κατοίκων του»  
Η οικονοµική υπηρεσία του δήµου έχοντας υπόψη τα παραπάνω και 
α) την αριθµ 1/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καταρτίστηκε  ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου έτους 2018, ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθµ. 403/19-1-
2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και  την αριθ. 
18/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αναµόρφωση αυτού.. 
β) την αριθµ.26/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Έγκρισης συνδιοργάνωσης του ∆. 
∆ιδυµοτείχου & του Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ. του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικού ∆ικτύου Υγειών 
Πόλεων στο ∆ιδυµότειχο, µε τίτλο “ Αλλάζουµε τις πόλεις, αλλάζουµε τον κόσµο” 
γ) το Π.∆.80/2016 περί Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
δ) την αριθµ. 182/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 
ε) την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου 
στ) τα σχετικά αιτήµατα προς το δηµοτικό συµβούλιο, από το Τµήµα Προγραµµατισµού - Οργάνωσης 
& Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις ανάγκες που προσδιορίζουν, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: 
 
Α/Α Περιγραφή αιτήµατος Ποσό 

1 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων συνεδρίου 1.500,00 

2 Κάλυψη αναγκών σίτισης συνέδρων 10.168,00 
3 ∆ιαµονή φιλοξενουµένων - καλεσµένων 949,20 

4 Ενηµέρωση πολιτών από Μ.Μ.Ε. 500,00 
5 Κάλυψη αναγκών µεταφοράς συνέδρων  620,00 

6 Ανθοστολισµός χώρων διεξαγωγής συνεδρίου 200,00 
7 Προµήθεια ενηµερωτικών εντύπων 1.757,00 

8 Προµήθεια αναµνηστικών συνεδρίου, εποπτικού & ενηµερωτικού υλικού 3.044,52 
 ΣΥΝΟΛΟ 18.738,72 

 
εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου, ως καθ’ ύλη αρµόδιο όργανο:  
Ι) την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων αυτών, οι οποίες θα καταβληθούν άπαξ, 
από τον Κ.Α. 00.6442.01 εξόδων του προϋπολογισµού του δήµου οικονοµικού έτους 2018 και 
ΙΙ) τη συγκρότηση τριµελούς  επιτροπής υπαλλήλων, µε τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή 
των εν γένει δηµοσίων συµβάσεων, των προς προµήθεια ειδών & παροχής υπηρεσιών, που 
απαιτούνται για την διενέργεια του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικού ∆ικτύου Υγειών Πόλεων 
στο ∆ιδυµότειχο, µε τίτλο “Αλλάζουµε τις πόλεις, αλλάζουµε τον κόσµο”, λαµβάνοντας υπόψη τα 
παρακάτω : 
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » και συγκεκριµένα το άρθρο 221 «όργανα 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», στην παράγραφο 11 του οποίου ορίζεται     
..…. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων 
στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή 
πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου 
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οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της 
σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του 
προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται 
αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 
τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες. 

δ) Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. 
Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την 
αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την 
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα 
αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 

ε) Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες 
αρχές µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 
226)…… 

Κατόπιν αυτών παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.» 
Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών 
και Οικονοµικών Υπηρεσιών - που είναι και εισήγηση του κ.∆ηµάρχου – τα σχετικά έγγραφα και τις 
παραπάνω ισχύουσες διατάξεις, µετά από διαλογική συζήτηση των συµβούλων, οµόφωνα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
Α. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων αυτών για τις ανάγκες του 14ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγµατοποιηθεί στο 
∆ιδυµότειχο στις 20 και 21/04/2018 µε τίτλο: "Αλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουµε τον κόσµο", οι 
οποίες θα καταβληθούν άπαξ, από τον Κ.Α. 00.6442.01 εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 
οικονοµικού έτους 2018:  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων συνεδρίου 1.500,00 
2 Κάλυψη αναγκών σίτισης συνέδρων 10.168,00 

3 ∆ιαµονή φιλοξενουµένων - καλεσµένων 949,20 
4 Ενηµέρωση πολιτών από Μ.Μ.Ε. 500,00 

5 Κάλυψη αναγκών µεταφοράς συνέδρων  620,00 
6 Ανθοστολισµός χώρων διεξαγωγής συνεδρίου 200,00 
7 Προµήθεια ενηµερωτικών εντύπων 1.757,00 

8 Προµήθεια αναµνηστικών συνεδρίου, εποπτικού & ενηµερωτικού υλικού 3.044,52 
 ΣΥΝΟΛΟ 18.738,72 

 
Β. Συγκροτεί τριµελή επιτροπή υπαλλήλων, µε τους αναπληρωτές τους, για την παραλαβή των προς 
προµήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών η οποία αποτελείται από τα παρακάτω µέλη: 

 
Τ Α Κ Τ Ι Κ Α           Μ Ε Λ Η 

α/α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 ΜΠΡΑΤΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
2 ΤΕΚΤΟΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε-1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΣ 

3 ΚΑΡΑΜΠΟΥΝΑΡΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 
 

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α           Μ Ε Λ Η 
α/α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΣΜΙΡΗ ΣΟΦΙΑ ∆Ε-1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
2 ΦΑΝΑΚΙ∆ΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ∆Ε-1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΣ 
3 ΠΑΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΛΟΣ 

 
Στον κ. ∆ήµαρχο αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 90/2018. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής: 
          Η Πρόεδρος                  Ο ∆ήµαρχος               Τα  Μέλη  
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                         Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν        υ π ο γ ρ α φ έ ς  
Σωστό απόσπασµα 
∆ιδυµότειχο  12 – 04 – 2018 
 Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου 
              Μ.Α.∆. 

 
 
 

 ΚΕΛΕΣΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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