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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 742 / 2021  

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

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ' αριθ. 154/2021 μελέτης και καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας  Χριστουγεννιάτικων Διακοσμητικών 

ειδών» 

 

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  

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. 
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         Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 

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

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας  και Νέας Γενιάς, και 

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ.  Βουρδόλης Θεόδωρος,  ρωτά την Οικονομική 

Επιτροπή αν δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :  «Έγκριση 

της υπ' αριθ. 154/2021 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της 

προμήθειας  Χριστουγεννιάτικων Διακοσμητικών ειδών». 

          Μετά την ομόφωνη αποδοχή της συζήτησης του θέματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α') και λόγω άμεσης 

προμήθειας των Χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών, ο Αντιπρόεδρος 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, έχοντας υπόψη, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4782/2021 

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία» 

      Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θέλοντας να τοποθετήσει σε όλα τα κοινοτικά 

διαμερίσματα του και να συμπληρώσει τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο του,  θα 

προβεί στην προμήθεια  Χριστουγεννιάτικων Διακοσμητικών. 

      Η  δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 29.388,00€   συμπεριλαμβανομένου το  

Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικων Ειδών. 

      Εισηγούμαι  για :  Έγκριση της υπ’ αριθ. 154/2021 μελέτης και καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας 

Χριστουγεννιάτικων Ειδών (Η  δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 29.388,00€   

συμπεριλαμβανομένου το  Φ.Π.Α. 24% )  από το Κ.Α 15.7135.078 «Προμήθεια & 
εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού»(62.000,00€). ” 

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. 154/2021 μελέτης και καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας 
Χριστουγεννιάτικων Ειδών. 

       (Η  δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 29.388,00€   συμπεριλαμβανομένου το  

Φ.Π.Α. 24% )  από τον Κ.Α 15.7135.078 «Προμήθεια & εγκατάσταση 

Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού»(62.000,00€).  

       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: Ψ9Σ0ΩΨΟ-ΞΩ5


		2021-11-24T12:46:37+0200
	Athens




