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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 744 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.58 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση της υπ' αριθ. 153/2021 εξειδίκευσης πίστωσης  και 

τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας λοιπού Χριστουγεννιάτικου 

εξοπλισμού» 

 

 

 

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 23η     Νοεμβρίου   του έτους 2021 

ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, 

ύστερα από την 36.422/ 19/11/2021   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

η οποία έγινε σύμφωνα με: 

 την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) , όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77,  του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.7.2018 
τεύχος Α').   

 τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  

60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ εγκυκλίους του 

ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/04-11-

2021 (ΦΕΚ  Β΄ 5138). 

 

 

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της 

Οικονομικής Επιτροπής 

 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ   4) 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  7) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 

                                                                

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ  

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

 

  

          Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -8-  σύμφωνα με τις διατάξεις του  
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άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας  και Νέας Γενιάς, κ.  Βουρδόλης Θεόδωρος, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

          Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας  και Νέας Γενιάς, κ.  Βουρδόλης Θεόδωρος, 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση της υπ' αριθ. 

153/2021 εξειδίκευσης πίστωσης  και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

λοιπού Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού», δίνει το λόγο στον υπάλληλο του 

Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας και 

Διαφάνειας , κ. Σιδερά Ευάγγελο , ο οποίος   λέγει τα παρακάτω: 

         “Κύριοι Σύμβουλοι, τα Φετινά Χριστούγεννα πρέπει να είναι πιο φωτεινά και 

αισιόδοξα από ποτέ αντανακλώντας μηνύματα αισιοδοξίας, ενώ παράλληλα 

αποτελούν πρόκληση εξαιτίας της πανδημίας covid 19. Για να ολοκληρωθεί ο 

διάκοσμος του καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα προβούμε στην 

προμήθεια μεταλλικών  διακοσμητικών  με χριστουγεννιάτικο θέμα.  

Με αυτό τον σκοπό ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προμηθευτεί τα 

παρακάτω είδη (αριθμ. Μελέτης:153/2021): 

 

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 

ΑΠΟ ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 2mm 

 

 

                                                              C.P.V : 45212120-3 

 

 

  

Έχοντας υπόψη: 

α) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: 

«Ο Δήμαρχος: 

[...] «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 

εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της 

σχετικής απόφασης ανάληψης  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

EURO 

ΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΕURO 

1 
Αψίδα 

«ΦΙΟΓΚΟΣ» 
τεμ 2 2.900,00 5.800,00 

2 
Αψίδα 

«ΑΣΤΕΡΙ» 
τεμ 4 3.300,00 13.200,00 

3 ΕΛΚΥΘΡΟ τεμ. 1 5.572,00 5.572,00 

4 
ΔΙΠΛΟ 

ΔΕΝΔΡΟ 
τεμ. 4 1.357,00 5.428,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 
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υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν 

εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η 

συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 

αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού." 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 

"2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 

3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των 

άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 

3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό 

συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη 

διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

β) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση με 

Κ.Α. 15.7135.027 οι οποίες  όμως είναι γενικές , επομένως παρίσταται η ανάγκη 

εξειδίκευσής τους για τη υλοποίηση από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης της 

παραπάνω εκδήλωσης. 
Προτείνω 

Την έγκριση της  υπ’ αριθ.  153/2021 μελέτης, την  εξειδίκευση της 

εγγεγραμμένης πίστωσης Κ.Α. 15.7135.027 με τίτλο «ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» ποσού 37.200,00 € 

συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, για την προμήθεια λοιπού 

Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με το N. 4412/2016 .” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, από την οποία απουσίαζαν οι 

κ. κ. Λαμπάκης Ευάγγ. ,  Γερακόπουλος Χ. και Σεφεριάδης Σ., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Την έγκριση της  υπ’ αριθ.  153/2021 μελέτης και  την  εξειδίκευση της 

εγγεγραμμένης πίστωσης Κ.Α. 15.7135.027 με τίτλο «ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» ποσού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 

24% ΦΠΑ, για την προμήθεια λοιπού Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού, με την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το N. 4412/2016 . 

 

       Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                   1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                   2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                                   3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                   4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

   

       

      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

     

ΑΔΑ: 62Φ3ΩΨΟ-ΚΥ1


		2021-11-24T10:31:19+0200
	Athens




