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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 112 / 2015 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.12 / 2015  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων
διακήρυξης για την ανάθεση της μελέτης : '' Τοπογραφικές αποτυπώσεις
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου »

 
 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 8η  Απριλίου  , του έτους 2015,ημέρα

της εβδομάδας Τετάρτη   και  ώρα 13:00 μ.μ.  και  στο Δημοτικό Κατάστημα, η
Οικονομική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  ,  ύστερα  από  την  16652  /
2/04/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη του  οι κ.κ. : 

 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ
 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
 7) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 
 9) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
                                                                   
                 

και δεν  προσήλθαν οι κ.κ :

 

Η Οικονομική  Επιτροπή,  αφού βρέθηκε  σε νόμιμη απαρτία   (σε  σύνολο
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 9 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κ.  Ευάγγελος  Λαμπάκης,
εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «  Έγκριση πρωτογενούς
αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση της
μελέτης  :  ''  Τοπογραφικές  αποτυπώσεις  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του
Δήμου »,  δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ.
Γερακόπουλο Χρήστο ο οποίος ως εισηγητής του θέματος  λέγει τα παρακάτω : 
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     “ Κύριοι Σύμβουλοι, η μελέτη  «Τοπογραφικές αποτυπώσεις αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου  » προϋπολογισμού  15.000  € με Φ.Π.Α. , που έχει
εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου
με  Κ.Α.   15.7413.001,  θα  δοθεί   σε  ιδιώτη  τοπογράφο  μηχανικό  ,  λόγω
αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας να ανταποκριθεί  η ίδια στην ως άνω μελέτη. 
        Ως  Aντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  συμφωνώ με την
απευθείας  ανάθεση  της μελέτης στον κ. Κουτσό Δημήτριο (αρ. μελετ. πτυχίου
24734 ) ,τοπογράφο μηχανικό  , σύμφωνα με το αρ.29 του Ν.3669/2008.  
        Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι δυο (2) μήνες.
        Το πρωτογενές αίτημα με αρ πρωτ. 11587/5-3-2015 για την υλοποίηση
του έργου αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
και πήρε μοναδικό αριθμό    15RΕQ002634494 2015-03-12.
       Εισηγούμαι  :
α)  Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση του έργου.
β)  Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000 € με Φ.Π.Α.  σε βάρος του Κ.Α.
15.7413.001.  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
γ)  Την απευθείας ανάθεση , όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.”
        Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού
άκουσε  την  εισήγηση  και  τη  συζήτηση,  έλαβε  υπόψη  τις  διατάξεις  του
Ν.3669/2008  ,  τη  διακήρυξη  του  έργου  , καθώς  και  το  αποτέλεσμα  της
ψηφοφορίας, 

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση του έργου «Τοπογραφικές
αποτυπώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου ».
β) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000 € με Φ.Π.Α. ,σε βάρος του Κ.Α.
15.7413.001  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
γ) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση  της μελέτης  «Τοπογραφικές αποτυπώσεις
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου », στον κ. Κουτσό Δημήτριο (αρ. μελετ.
πτυχίου 24734 ) ,τοπογράφο μηχανικό  , σύμφωνα με το αρ.29 του Ν.3669/2008.
    Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι δυο (2) μήνες.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                   1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                   2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
                                                                   3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ
                                                                   4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
                                                                   5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
                                                                   6) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
                                                                   7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
                                                                   8) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

     
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ                                         
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