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Από το πρακτικό 9 της  30.05.2018

  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ
Αριθμ.Απόφασης   176/2018
                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                  
                                                              Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
                                                                    την προμήθεια ενός (1) καινούργιου Εκσκαφέα-Φορτωτή 
                                                                    Ελαστιχοφόρου 
Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους 2018
ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 20.30  συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλελέρ
ύστερα από την αριθμ.8299/25/5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου  67 παρ.5 του ν. 3852/2010  και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:       
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1.- Νανούλης Θεοφάνης
2.- Τσιχίτας Χρήστος 2.- Θεοδωρούλης Κλεάνθης
3.- Ρεντζιάς Αντώνιος 3.- Βισβίκης Βάϊος
4.- Αραμπατζής Μιλτιάδης 4.- Μακρόπουλος Ευάγγελος
5. Καλέτσιος Σπυρίδων 5.- Σωτηρίου Σωτήριος
6. Κουκούτσης Ιωάννης 6.- Ζαχαριάς Ιωάννης
7 Χατζούλης Χρήστος 7.- Πασχούδης Γεώργιος
8. Μπακαλόπουλος Ιωάννης 8. -Σκρίμπας Γεώργιος
9.-Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος 9.- Καρυούδης Γεώργιος
10- Φιλιππούλης Κων/νος 10. Σταμουλάκης Βασίλειος
11.- Πινάκα Ιωάννα
12.- Τσινούλης Τριαντάφυλλος
13.- Χατζούλης Αχιλλέας
14. Ρίζος Κομήτσας
15. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή
16. Χατζούλης Βασίλειος
17.-Αγγλοπούλου-Μερτζανίδου Όλγα

Επίσης παραβρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος
Επίσης παρίσταντο και  ο  Τσιγάρας  Αθανάσιος  και  Βησσαρόπουλος  Βασίλειος   υπάλληλοι  του
Δήμου υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Χατζηκωνσταντίνου Κων/νο ο οποίος  ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή
του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και
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ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
(…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 
Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη
απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια
διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την
υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της
απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των
όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος. (Ελ.
Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.). 
Με την αριθμ. 93/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή ποσού 
235.000,00€από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα 
προτεραιότητας Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με τίτλο : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή /ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και 
αποφασίσθηκε , ότι στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί 
για την προμήθεια των παραπάνω μηχανημάτων δηλώνουμε ότι ο Δήμος θα καλύψει με ίδιους 
πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί προμήθεια :
Ενός καινούργιου Εκσκαφέα -Φορτωτή  Ελαστιχοφόρο , ισχύος 90-130hp χωρητικότητας
μπροστινού κάδου  0,9-1,5 m3 και βάθους εκσκαφής τουλάχιστον 5 m.
Ο εκσκαφέας – φορτωτής θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το φάσμα καθημερινών αναγκών του Δήμου,
σε μικροέργα της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε παρεμβάσεις υπό την καθηδήγηση της Υπηρεσίας
Πρασίνου και Καθαριότητας. Θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διάνοιξη χανδάκων,
διαμόρφωση ερεισμάτων, αποσυμφόρηση μικρών ρεμάτων, εκσκαφή για φύτευση δέντρων,
συλλογή και απομάκρυνση μπάζων και πληθώρα άλλων μικροεργασιών όπου χρειάζεται αμεσότητα
και ευελιξία.
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν
Είκοσι Πέντε χιλιάδων (125.000,00) ευρώ και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός 
ανοικτός  διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 125.000,00
Ευρώ, στον ΚΑ 30.7131.14   του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σε τρίτο και τη
διενέργεια  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- την εγγεγραμμένη στον ΚΑ 30.7131.14 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Πίστωση
125.000,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1)
καινούργιου Εκσκαφέα-Φορτωτή Ελαστιχοφόρου   για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 125.000,00
Ευρώ, στον ΚΑ 30.7131.14   του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου. 

2. Η διάθεση της ανωτέρω πίστωσης και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 176/2018
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:               
 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη             

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
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