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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 27 Απξηιίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθ.10808/21.4.2017 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ
δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα ηξηάληα πέληε, δει. νη θ.θ. 1. Παληαδόπνπινο Ζιίαο, Πξόεδξνο, 2. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 6.
Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 7. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Φπξξόπνπινο
Δπζηάζηνο, 10. εξέηε Υξηζηίλα, 11. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 12. Εαλληά Δπθεκία, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14.
Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 15. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 16. Κνξκά - Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 17.
Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 18. Κνύξηεο Αλδξέαο, 19. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 20. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 21.
Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 22. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 23. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, 24. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 25.
Αληύπαο Γεώξγηνο, 26. Γνπβή Αγγειηθή, 27. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 28. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 29.
Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 30. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 31. Κνπξήο Μηραήι, 32. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο,
33. Πνύινο Ησάλλεο, 34. Πίθνπια Αξγπξώ, 35. εθηειήο Κσλ/λνο, όηη νη θ.θ. 1. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 2.
Καινύδεο Κσλ/λνο, 3. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 4. Καπίξε Διέλε, 5. Αγαδάθνο Γεώξγηνο, 6. όθεο Γεώξγηνο,
δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν
θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γήκαξρνπ θ. Μαληαδάθεο, ν ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, θαη ν
πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θ. Αξακπαηδήο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 145/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε ή κε θίλεζεο δηαδηθαζηώλ δηελέξγεηαο αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ, πνιπεηνύο δέζκεπζεο
ή κε γηα εγγξαθή πηζηώζεσλ θαη αλάιεςε ππνρξεώζεσλ ηεο πξνκήζεηαο θαη παξαπνκπή ή κε ηνπ ζέκαηνο
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηελ «Πξνκήζεηα
κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ»
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Αλαγλώζηνπ, Δπζηαζίνπ, Γνπβή,
Νηθεθόξνο θαη Γεκ. Παληαδόπνπινο)
Ο αληηδήκαξρνο θ. Γεκεηξόπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 27ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.11205/2017 έγγξαθό ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε
θίλεζεο δηαδηθαζηώλ δηελέξγεηαο αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ, πνιπεηνύο δέζκεπζεο ή κε γηα εγγξαθή πηζηώζεσλ
θαη αλάιεςε ππνρξεώζεσλ ηεο πξνκήζεηαο θαη παξαπνκπή ή κε ηνπ ζέκαηνο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ», ην νπνίν έρεη σο εμήο:
1
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Παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζην Δεκνηηθό πκβνύιην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/10, ηνπ Ν. 3463/06
θαη ηνπ Ν. 4412/2016, ηα εμήο:
1. Σελ έγθξηζε ή κε θίλεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηεο «Πξνκήζεηαο κεραλνγξαθηθνύ
εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ» (ΑΜ. ΠΛΗΡ 3/2017) κε αλνηθηό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΕΕ θαη Καλνληζκόο (ΕΕ)
2015/2170)
2. Σελ δέζκεπζε ή κε γηα εγγξαθή πίζησζεο θαη αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Δήκνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 γηα ηνλ παξαθάησ Κ.Α. σο αθνινύζσο:
Α/Α
1

2

Κ.Α
10.7134.0001

10.7135.0003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ (€)

Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Ηιεθηξνληθά πγθξνηήκαηα
Πξνκήζεηα ζπζθεπώλ πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ (θσηναληηγξαθηθό θαη
εθηππσηήο)

58325,76

31674,24

Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (145.000,00 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ
έηνπο 2017 θαηά ην πνζό ησλ 55.000 € θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Κ.Α. 10.7134.0001 (Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
θαη Ηιεθηξνληθά πγθξνηήκαηα) πνζνύ ύςνπο 50.000,00 € θαη Κ.Α. 10.7135.0003 (πζθεπέο πνιιαπιώλ
εθηππώζεσλ (θσηναληηγξαθηθό θαη εθηππσηήο) πνζνύ ύςνπο 5.000,00 € ηνπ ηζρύνληνο Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Δήκνπ.
3. Σελ παξαπνκπή ή κε ηνπ ζέκαηνο

ζηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 65§1 ηνπ

Ν.3852/2010 θαη ηελ εμνπζηνδόηεζε απηήο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ ζε ζέκαηα
αξκνδηόηεηαο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ §5 ηνπ σο άλσ άξζξνπ γηα πξνκήζεηεο,
ππεξεζίεο θαη έξγα.
4. Η «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ» (ΑΜ. ΠΛΗΡ 3/2017) θξίλεηαη
αλαγθαία δεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ θπζηνινγηθέο θζνξέο πνπ έρνπλ πξνθύςεη κε ηνλ
ρξόλν ζε κεραλήκαηα λα αλαβαζκηζηνύλ θάπνηα πνπ πιένλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο
ελόο ρξήζηε ή ζπλνιηθά ηνπ δηθηύνπ θαη επηπιένλ λα κπνξέζεη ε πιεξνθνξηθή ηνπ Δήκνπ λα αληαπνθξηζεί
ζηηο νινέλα θαη απμαλόκελεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ιόγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηεο
γεληθήο πνξείαο πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ Δήκν αιιά θαη ησλ Δεκνηώλ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 4
ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ θαη Καλνληζκόο (ΔΔ) 2015/2170) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ/Α/18) πεξί «Αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ-ρνξεγεηώλ»,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4257/2014 θαη ηηο νδεγίεο ηεο κε αξ. 3/26.3.2013 εγθπθιίνπ κε
αξ. πξση. 11543, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
2
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1. Δγθξίλεη ηελ θίλεζε δηαδηθαζηώλ θαη ηε δηελέξγεηα γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» (ΑΜ. ΠΛΖΡ 3/2017) κε αλνηθηό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ
2. Δγθξίλεη ηε δέζκεπζε γηα εγγξαθή πίζησζεο θαη αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 γηα ηνλ παξαθάησ Κ.Α. σο
αθνινύζσο:
Α/Α

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟ (€)

1

10.7134.0001

Πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Ζιεθηξνληθά πγθξνηήκαηα

2

10.7135.0003

Πξνκήζεηα ζπζθεπώλ πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ (θσηναληηγξαθηθό θαη
εθηππσηήο)

58325,76
31674,24

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επξώ (145.000,00 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ έηνπο 2017 θαηά ην πνζό ησλ 55.000 € θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Κ.Α. 10.7134.0001 (Ζιεθηξνληθνί
Τπνινγηζηέο θαη Ζιεθηξνληθά πγθξνηήκαηα) πνζνύ ύςνπο 50.000,00 € θαη Κ.Α. 10.7135.0003 (πζθεπέο
πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ (θσηναληηγξαθηθό θαη εθηππσηήο) πνζνύ ύςνπο 5.000,00 € ηνπ ηζρύνληνο
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ.
3. Παξαπέκπεη ην ζέκα ζηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 65§1 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηελ
εμνπζηνδνηεί γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο θαζ΄ όιε ηε
δηάξθεηα ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ §5 ηνπ σο άλσ άξζξνπ γηα πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο θαη έξγα.
Ζ «Πξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» (ΑΜ. ΠΛΖΡ 3/2017)
θξίλεηαη αλαγθαία δεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ θπζηνινγηθέο θζνξέο πνπ έρνπλ πξνθύςεη κε
ηνλ ρξόλν ζε κεραλήκαηα λα αλαβαζκηζηνύλ θάπνηα πνπ πιένλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο
αλάγθεο ελόο ρξήζηε ή ζπλνιηθά ηνπ δηθηύνπ θαη επηπιένλ λα κπνξέζεη ε πιεξνθνξηθή ηνπ Γήκνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηηο νινέλα θαη απμαλόκελεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ιόγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο
αιιά θαη ηεο γεληθήο πνξείαο πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε κέζσ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Γήκν αιιά θαη ησλ Γεκνηώλ.
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 145/2017 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Μ. ΚΟΤΡΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Υ Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξόπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, 2.5.2017

Η.Αληδηλάο,, Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Κ.Παπαδόπνπινο, Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Μ.Μπαζνύξεο,
Α. Κνύξηεο, Α.Παλαγηώηαξεο, Η.Γξεγνξέαο, Υ.Κνθνηίλεο,
Γ. Καιαληίδεο, Γ. Αζβεζηάο, Φ. Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Α.Γνπβή, Η. Αλαγλώζηνπ, Α. Σζαηζνύιε, Π. Μαξγαξώλεο,
Α. Δπζηαζίνπ, Μ. Κνπξήο Η.Πνύινο, Α. Πίθνπια,Κ. εθηειήο
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