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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 15 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.
10323/18.09.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις διατάξεις
των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 163/2019
Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 238/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα ποσά
ανάθεσης σε ιδιωτικά συνεργεία για την επισκευή οχημάτων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
σώματος την σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
κ. Γρηγοριάδη Νικόλαου η οποία αναφέρει τα εξής:
«Με την υπ΄αριθμ. 238/2018 Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ανατέθηκε απευθείας (κατόπιν άγονου
αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου σε
διάφορα συνεργεία αυτοκινήτων .
Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:


Προέκυψαν απρόβλεπτες βλάβες στο σύστημα κλιματισμού του πολυμηχανήματος του Δήμου με αριθμ.
κυκλ. ΜΕ 127949 και στα ηλεκτρολογικά μέρη του GRADER με αριθμ. κυκλ ΜΕ 48017 οι οποίες μπορούν
να επισκευαστούν από ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων και κυρίως από το συνεργείο του κ. «Ακριτίδη Πέτρου»
ο οποίος διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την αποκατάσταση των βλαβών και συμπεριλαμβάνεται
στα συνεργεία των αναθέσεων της αριθμ. 238/2018 ΑΔΣ..



Προέκυψε απρόβλεπτη βλάβη στον συμπλέκτη του απορριμματοφόρου του Δήμου με αριθμ. πινακ. ΚΗΥ
9459 η οποία χρήζει άμεσης επισκευής λόγω αναγκαιότητα κυκλοφορίας του οχήματος για την αποκομιδή
απορριμμάτων. Την εν λόγω επισκευή μπορεί να την κάνει το συνεργείο « Ήλτσιου Δημήτριος και Σία Ο.Ε».



Η ανάθεση στην εταιρεία « Μπόσκος Αντ. Χουσμεκιάρης ΔΗΜ. Ο.Ε» «Σιδηροκατασκευές» μπορεί να
τροποποιηθεί και να μειωθεί το οικονομικό αντικείμενο της διότι το ποσό επαρκεί για την επισκευή των
οχημάτων για το υπόλοιπο του έτους 2019.

Το σώμα καλείται να αποφασίσει για τα εξής :


Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 238/2018 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τα ποσά ανάθεσης σε ιδιωτικά
συνεργεία για την επισκευή οχημάτων του Δήμου.



Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 12358/28-12-2018 σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία « Μπόσκος
Αντ.Χουσμεκιάρης Δημ. Ο.Ε.» «Σιδηροκατασκευές»

μειώνοντας το οικονομικό αντικείμενο της κατά

3.800,00€ με τον ΦΠΑ διότι κατόπιν σχετικής εκτίμησης της υπηρεσίας το ποσό αυτό επαρκεί για την
κάλυψη των προκύπτουσων αναγκών μέχρι το τέλος του έτους 2019.


Την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 2.000,00€ με τον ΦΠΑ με το συνεργείο «
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» για την κάλυψη της απρόβλεπτων βλαβών στα
οχήματα όπως αναλύθηκαν παραπάνω.



Την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 1.800,00€ με τον ΦΠΑ με το συνεργείο « Ήλτσιου
Δημήτριος και Σία Ο.Ε» για την κάλυψη απρόβλεπτων βλάβων.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
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Το Δημοτικό Συμβούλιο


αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης



τις ισχύουσες νομικές διατάξεις



την υπ΄αριθμ. 238/2018 προηγούμενη απόφαση του σώματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 238/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης
ως εξής:


Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 12358/28-12-2018 σύμβασης του Δήμου με
την εταιρεία «Μπόσκος Αντ. Χουσμεκιάρης Δημ. Ο.Ε.» «Σιδηροκατασκευές»
μειώνοντας το οικονομικό αντικείμενο της κατά 3.800,00€ με τον ΦΠΑ διότι κατόπιν
σχετικής εκτίμησης της υπηρεσίας το ποσό αυτό επαρκεί για την κάλυψη των
προκύπτουσων αναγκών μέχρι το τέλος του έτους 2019.



Εγκρίνει τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 2.000,00€ με τον ΦΠΑ με το
συνεργείο «ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ» «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» για την κάλυψη
της απρόβλεπτων βλαβών στα οχήματα όπως αναλύθηκαν παραπάνω.



Εγκρίνει τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 1.800,00€ με τον ΦΠΑ με το
συνεργείο « Ήλτσιου Δημήτριος και Σία Ο.Ε» για την κάλυψη απρόβλεπτων βλάβων.

2. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για την σύναψη των συμπληρωματικών
συμβάσεων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος
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