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Αριθµ. απόφ. 78/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-4-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 11690/8-4-2016
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εγκριση της τεχνικής περιγραφής προϋπολογισµού 8.797,69 ευρώ και ανάθεση της εργασίας περισυλλογής αδέσποτων
ζώων στο ∆ηµο Εορδαίας.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος
1.Παρασκευή Βρυζιδου
2. Ιωάννης Αριστερίδης
2.Γεώργιος Καραίσκος
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
4. Κων/νο Σερσεµη
5. Γεώργιος Χαϊτίδης
6. Γεώργιος Κοκκινίδης
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµα, για το οποίο τα παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση
ανέφερε ότι έληξε η σύµβαση µε τον ανάδοχο και απαιτείται η εκ νεου ανάθεση περισυλλογής αδέσποτων ζώων στον ∆ήµο
Εορδαίας σε ιδιώτη, καθώς το πρόβληµα είναι έντονο το τελευταίο διάστηµα και απαιτείται η λύση του ,ενώ στον ∆ήµο δεν
υπάρχει ειδικευµένο προσωπικό για να επιτελέσει την συγκεκριµένη εργασία. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας και
δεδοµένου ότι η περισυλλογή αδέσποτων ζώων θα διενεργείται καθ΄όλη τη διάρκεια της ηµέρας και όπου και όποτε κρίνεται
αυτό απαραίτητο προτείνεται να ανατεθεί η ανωτέρω εργασία σε ιδιώτη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι µε την υπ’αριθµ 13/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια µε
απευθείας ανάθεση της εργασίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων ,ενώ µε την 56/2016 ΑΟΕ ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση
ύψους 12.870,00 από ΚΑ 70.6117.0020 (σχετ ΕΑ∆ η µε α/α 596/2016 του µητρώου δεσµεύσεων). Από την ∆/νση ∆/κων
Υπηρεσιών συντάχθηκε η τεχνική περιγραφή των εργασιών µε τίτλο: «Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων στο ∆ήµο
Εορδαίας» , προϋπολογισµού 8.797,69 ευρώ.
Ύστερα από τα παραπάνω καλούµαστε να εγκρίνουµε την τεχνική περιγραφή των εργασιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων
και την απευθείας ανάθεσή τους.
Σ.Σιδηροπουλος : ∆εν ψηφίζω.
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. Αποφ.78/2016
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006.
3) Τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012.
4) Τις διατάξεις του Π.∆/τος 28/80.
5) Τις υπ’αριθµ 13/2016 Α∆Σ & 56/2016 ΑΟΕ
6) την τεχνική περιγραφή
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή των εργασιών µε τίτλο: «Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων στο ∆ήµο Εορδαίας» ,
προϋπολογισµού 8.797,69 ευρώ.
2. Αναθέτει τις ανωτέρω εργασίες στον Κούντη Νικόλαο του Βασιλείου για την «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων», που έχει
την έδρα του στην Τ.Κ. Ερµακιάς του ∆ήµου Εορδαίας, µε Α.Φ.Μ. 115803970, έναντι συνολικής αµοιβής 8.797,69 €
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. Οι εργασίες περισυλλογής θα υλοποιηθούν έως το τέλος του έτους 2016, ή µέχρι
εξαντλήσεως του ποσού.
Η ανωτέρω δαπάνη ύψους 8.797,69 ευρώ µε το ΦΠΑ θα αντιµετωπισθεί από τον από το Κ.Α. 70.6117.0020 του πρ/σµού
οικ.έτους 2015 (µε α/α καταχώρησης 596/2016 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων) όπως ψηφίσθηκε µε την υπ’αριθµ 56/2016 ΑΟΕ.
Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 78/2016
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Αριστερίδης
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ
Γεώργιος Χαϊτίδης
Κων/νος Σερσεµης
Γεωργιος Κοκκινιδης
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σάββας Ζαµανίδης
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