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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 304/2017
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 44/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Έγκριση διενέργειας, έγκριση μελέτης και τεχνικών
προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»,
προϋπολογισμού 25.000,00€.
Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 18441/15-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρακόπουλος Άγγελος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική
υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2α και 2β του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5-82016, τ.Α΄) ισχύει:
«Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί
οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το
διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και
εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η
πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση).
Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα».
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Η απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης λαμβάνεται από την
Οικονομική Επιτροπή εάν πρόκειται για δαπάνη με τη διαδικασία του
πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού.
Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αμυνταίου για το Οικονομικό Έτος
2017 έχει εγγραφεί σε βάρος του Κ.Α. 30.7132.005 με τίτλο «Προμήθεια
οχήματος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 4Χ4», πίστωση ποσού
30.000,00€.
Με την υπ’ αριθ. 616/21837/30-10-2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Έγκριση εξαίρεσης αυτοκινήτου του Δήμου Αμυνταίου από
το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής», σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την
εξαίρεση από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής υπηρεσιακών
αυτοκινήτων και δικύκλων του άρθρου 5 της 129/2534 κοινής υπουργικής
απόφασης του τότε Υπουργού Εσωτερικών. Αποκέντρωσης & Ηλ.
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, ενός (1) πετρελαιοκίνητου
επιβατικού εκτός δρόμου αυτοκινήτου 4Χ4 (JEEP), νέας αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας, 5 θέσεων και έως 1.600 κ.εκ., αντί των 1400 κ.εκ. που
προβλέπεται από την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, που
πρόκειται να αγοράσει ο δήμος Αμυνταίου από το ελεύθερο εμπόριο και
δαπάνη ύψους μέχρι 25.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α..
Ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη της Οικονομικής Επιτροπής την ανάγκη εκτέλεσης
της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4x4» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30.7132.005, του εκτελούμενου
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Αμυνταίου, με το ποσό
των 30.000,00€.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας είναι η προμήθεια ενός οχήματος
4Χ4 τύπου JEEP, για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με την από 26/05/2017 μελέτη της προμήθειας.
Τέλος τόνισε την ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας για την
εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αμυνταίου, για τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των επεμβάσεων,
έργων, εργασιών
και λοιπών ενεργειών που πραγματοποιεί και
παρακολουθεί σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Δήμου Αμυνταίου.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής α) να εγκρίνουν τη διενέργειά της παραπάνω προμήθειας, β) να
εγκρίνουν τη Μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής και γ) να διαθέσουν
τη σχετική πίστωση για την εκτέλεσή της.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 13, του Β.Δ. 17/515/6/1959.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 και τις ερμηνευτικές αυτού Εγκυκλίους.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 υπ’ αριθ. 18 του Ν. 3852/2010
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5.
6.
7.

8.

(Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ 87/7.6.2010).
Το σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την
διενέργεια της δαπάνης.
Την ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας για την εύρυθμη
λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου.
Την υπ’ αριθ. 616/21837/30-10-2017 απόφαση της Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έγκριση εξαίρεσης αυτοκινήτου
του Δήμου Αμυνταίου από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής».
Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού
25.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία του
πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού.
Β. Εγκρίνει τη Μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παραπάνω
προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»,
προϋπολογισμού
25.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως συντάχθηκαν.
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 25.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7132.005 του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» για την εκτέλεση της
παραπάνω προμήθειας, η οποία θα γίνει με πρόχειρο (συνοπτικό)
διαγωνισμό, έπειτα από τις νόμιμες διαδικασίες και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 304/2017.
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

