Α∆Α: Β4ΘΟΩΕΤ-ΕΣΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.19/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 267/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποφάσεων ∆ηµάρχου (παρ. 2 άρθρου 58 του Ν. 3852/2010).
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 4 του µήνα Σεπτεµβρίου
2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.30 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.70845/31-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6
τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος –µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος της επιτροπής –κ. Μηλιώτης Νικόλαος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και για το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
1. Την αριθ. 20573/2012 διακήρυξη του ∆ηµάρχου για διενέργεια διαγωνισµού για
την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων»
προϋπολογισµού 297,560,97 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 68.439,03 ευρώ,
2. Την αριθ. 123/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του
πρακτικού δηµοπρασίας και την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους
αφού αυτός απέβη άγονος,
3. Το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την
επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου Κατερίνης για το διάστηµα
µέχρι την ολοκλήρωση του επαναληπτικού διαγωνισµού,
4. Τις διατάξεις του π.δ. 28/80.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 εδ. γ περίπτωση 1 και 4 του ΕΚΠΟΤΑ,
6.Τις διατάξεις του άρθρου 25 περ. 1α και 1γ του Π∆ 60/07,
7.Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών (ΕΚΠΟΤΑ),
8.Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπου αναφέρονται τα
εξής:
«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες :
… 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, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»,
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπου αναφέρονται τα
εξής: «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση
ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο
δήµαρχος µπορεί να αποφασίζει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της
οικονοµικής επιτροπής ή επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει
να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση
της αντίστοιχης επιτροπής»,
10. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2012,
11. Το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις
∆ηµάρχου: Αριθ. 709, 1354, 1357, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371,
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1379, 1380, 1381 και 1382/2012 αποφάσεις του ∆ηµάρχου οι οποίες αφορούν
την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων
του ∆ήµου,
Κατόπιν των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. ζήτησε την έγκριση των ανωτέρω
αποφάσεων του κ. ∆ηµάρχου.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις
διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις µε αριθµό 709, 1354, 1357, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370,
1371, 1379, 1380, 1381 και 1382/2012 αποφάσεις του ∆ηµάρχου οι οποίες
αφορούν την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης
οχηµάτων του ∆ήµου.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω
Τα µέλη της Ο.Ε. Μαλτζάρης Ιωάννης και Καραφουλίδης Χρήστος δήλωσαν παρόν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 267/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 05-09-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Α.Α.

Κατερίνα Σιούµη
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