
Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση δαπανών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου.

Aριθ. απόφασης  44/2017                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8 η του μήνα Μαΐου 
2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 4280/04-05-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος

2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 

3.

4.

5.

6.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος

Ασλανίδου Αργυρύλα 

Τουλούπας Νικόλαος 

Καζάς Παναγιώτης 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Μέλος

ως Μέλος 

ως Μέλος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Λαγδάρης Ευάγγελος , Δήμαρχος , ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

 Η Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το  1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 



Ο.Ε.  τις  διάφορες  προμήθειες  και  εργασίες  που  απαιτούνται  για  τις  ανάγκες  των 
υπηρεσιών 

του Δήμου και σε βάρος των Κ.Α. του σκέλους εξόδων του πρ/σμού οικον. έτους 
2017    και       οι       οποίες συνολικά ανέρχονται   στο   ποσό  των 99.645,91  ( 
ενενήντα εννέα  χιλιάδων    εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ  και ενενήντα 
ενός   λεπτών )  .

      Τα  μέλη της     Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση των  
απαιτούμενων      προμηθειών  και    εργασιών  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  , 
ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  του 
άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  ,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  267  παρ.2  του  Ν. 
3852/2010  καθώς  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/2016  o οποίος 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από 8/8/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ          
Α. Εγκρίνει  και  ψηφίζει   τις  παρακάτω  προμήθειες  και  εργασίες  σε  βάρος  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  συνολικού  ποσού  με  Φ.Π.Α.  των  των 
99.645,91  (  ενενήντα εννέα  χιλιάδων    εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ 
και ενενήντα ενός   λεπτών ) και εγκρίνει την κατανομή του παραπάνω ποσού από 
την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  Πύδνας  -  Κολινδρού   στους  παρακάτω 
δικαιούχους:

1. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  837,00  €  (  οκτακοσίων  τριάντα  επτά 
ευρώ )  στον Τοπτσή Βασίλειο  για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για 
τη Δ.Ε. Κολινδρού   και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6612.02 και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

2. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  868,00  €  (  οκτακοσίων  εξήντα  οκτώ 
ευρώ ) στον Παλάγκα Χαράλαμπο για την προμήθεια ανταλλακτικών για το 
ΚΗΗ5334 ημιφορτηγό  και  σε βάρος των Κ.Α. 25.6671 και εξουσιοδοτεί την 
αρμόδια επιτροπή   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.091,20 € ( χιλίων ενενήντα ενός ευρώ 
και  είκοσι  λεπτών  )  στον Παλάγκα  Χαράλαμπο  για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του κομπρεσέρ  και  σε βάρος των Κ.Α. 25.6264 & 
25.6671  και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να    προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

4. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  942,40  €  (  εννιακοσίων  σαράντα  δύο 
ευρώ και σαράντα λεπτών ) στον Παλάγκα Χαράλαμπο για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του ΚΗΗ5335 ημιφορτηγού και  σε βάρος των Κ.Α. 
25.6263 & 25.6671 και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή   να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

5. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  992,00 € ( εννιακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ) στον Κουμανδέρη Ηλία   για την κατασκευή πινακίδων  και  σε βάρος 
του Κ.Α.  30.7135.02  και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο    να  προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

6. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  992,00 € ( εννιακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ) στον Κουμανδέρη Ηλία   για την κατασκευή βάσεων για παγκάκια  και 
σε βάρος του Κ.Α. 10.7133  και  εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο   να προχωρήσει 
στην ανάθεση .



7. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.954,10 € ( δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα τεσσάρων  ευρώ και δέκα λεπτών )  στον Χοϊλού Παναγιώτη 
για την  προμήθεια  υλικών  συντήρησης  δικτύων  ύδρευσης  ,  άρδευσης  και 
αποχέτευσης  για  τη  Δ.Ε.  Αιγινίου  και   σε  βάρος  των  Κ.Α.25.6662.01  και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει  στην ανάθεση .

8. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  2.602,00 € (  δύο χιλιάδων εξακοσίων 
δύο  ευρώ) στον Χοϊλού Παναγιώτη  για την προμήθεια υλικών συντήρησης 
δικτύων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης για τη Δ.Ε. Κολινδρού  και  σε 
βάρος των Κ.Α.25.6662.02 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

9. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  2.372,00 € ( δύο χιλιάδων τριακοσίων 
εβδομήντα δύο  ευρώ) στον Χοϊλού Παναγιώτη  για την προμήθεια υλικών 
συντήρησης  δικτύων  ύδρευσης  ,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  για  τη  Δ.Ε. 
Μεθώνης  και  σε βάρος των Κ.Α.25.6662.03 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

10. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.008,50 € ( τριών χιλιάδων οκτώ ευρώ 
και πενήντα λεπτών ) στον Χοϊλού Παναγιώτη  για την προμήθεια υλικών 
συντήρησης δικτύων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης για τη Δ.Ε. Πύδνας 
και  σε βάρος των Κ.Α.25.6662.04 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει 
στην ανάθεση .

11. Ψηφίζει πίστωση ποσού 652,00 € ( εξακόσια πενήντα δύο ευρώ) 
στον Χοϊλού Παναγιώτη  για την προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών 
για  τα  χλοοκοπτικά  μηχανήματα  της  Δ.Ε.  Αιγινίου   και   σε  βάρος  των 
Κ.Α.35.6662.02 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει  στην ανάθεση .

12. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  927,40  €  (  εννιακοσίων  είκοσι  επτά 
ευρώ και σαράντα λεπτών ) στον Χοϊλού Παναγιώτη  για την προμήθεια 
αναλωσίμων  μικροανταλλακτικών  για  τα  χλοοκοπτικά  μηχανήματα  της  Δ.Ε. 
Κολινδρού  και  σε βάρος των Κ.Α.35.6662.03 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

13. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  968,74  €  (  εννιακοσίων  εξήντα  οκτώ 
ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών )  στον Χοϊλού Παναγιώτη  για 
την  προμήθεια  αναλωσίμων  μικροανταλλακτικών  για  τα  χλοοκοπτικά 
μηχανήματα  της  Δ.Ε.  Μεθώνης   και   σε  βάρος  των  Κ.Α.35.6662.04  και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει  στην ανάθεση .

14. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.027,00 € ( χιλίων είκοσι επτά ευρώ ) 
στον Χοϊλού Παναγιώτη  για την προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών 
για  τα  χλοοκοπτικά  μηχανήματα  της  Δ.Ε.  Πύδνας   και   σε  βάρος  των 
Κ.Α.35.6662.05 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει  στην ανάθεση .

15. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  563,00 € ( πεντακοσίων εξήντα τριών 
ευρώ ) στον Χοϊλού Παναγιώτη    για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
για τη Δ.Ε. Αιγινίου  και  σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.01  και εξουσιοδοτεί   το 
Δήμαρχο   να προχωρήσει  στην ανάθεση .

16. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.739,50 € ( χιλίων επτακοσίων τριάντα 
εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών )  στον Χοϊλού Παναγιώτη    για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Κολινδρού  και  σε βάρος του 
Κ.Α.  20.6662.02   και  εξουσιοδοτεί    το  Δήμαρχο    να  προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

17. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  2.625,00 € (  δύο χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι  πέντε  ευρώ  )  στον Χοϊλού  Παναγιώτη     για την  προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Μεθώνης  και  σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.03 
και εξουσιοδοτεί   το Δήμαρχο   να προχωρήσει  στην ανάθεση .



18. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  2.625,00 € (  δύο χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι  πέντε  ευρώ  )  στον Χοϊλού  Παναγιώτη     για την  προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Πύδνας  και  σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.04 
και εξουσιοδοτεί   το Δήμαρχο   να προχωρήσει  στην ανάθεση .

19. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.909,22 € ( χιλίων εννιακοσίων εννέα 
ευρώ και είκοσι δύο λεπτών )  για την εξόφληση δικαστικών εξόδων  και 
εξόδων εκτέλεσης  δικαστικών  αποφάσεων και  διαταγών πληρωμής   και   σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6492.  

20. Ψηφίζει πίστωση ποσού  45.745,64 € ( σαράντα πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων  σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών )  για 
την εξόφληση διαφόρων εξόδων ΠΟΕ από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές 
πληρωμής  και  σε βάρος του Κ.Α. 30.8115.  

21. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  22.286,00  €  (  είκοσι  δύο   χιλιάδων 
διακοσίων ογδόντα έξη ευρώ )  για την εξόφληση διαφόρων εξόδων ΠΟΕ 
από δικαστικές  αποφάσεις  και  διαταγές  πληρωμής   και   σε  βάρος  του Κ.Α. 
70.8115.  

22. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.647,96 € ( χιλίων εξακοσίων σαράντα 
επτά ευρώ και ενενήντα έξη λεπτών ) στην Αφοί Αρ. Αραβίδη Ο.Ε.    για 
την προμήθεια θαμνοκοπτικών μηχανημάτων βενζινοκίνητων  και  σε βάρος του 
Κ.Α.  35.6662.01   και  εξουσιοδοτεί    το  Δήμαρχο    να  προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

23. Ψηφίζει πίστωση ποσού  270,25 € ( διακοσίων εβδομήντα ευρώ 
και είκοσι πέντε λεπτών ) στον Παπαζήση Γεώργιο    για την προμήθεια 
οικοδομικών και λοιπών υλικών για την Δ.Ε. Αιγινίου  και  σε βάρος του Κ.Α. 
70.6662.01  και εξουσιοδοτεί   το Δήμαρχο   να προχωρήσει  στην ανάθεση .

  Β.  Εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο για τη σύναψη και  υπογραφή των σχετικών 
συμφωνητικών με τους συναλλασσόμενους προμηθευτές όπου απαιτείται .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 44/2017.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                          Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 08–05-2017



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  45/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  πρώτου  Πρακτικού  του  συνοπτικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού  για  την  εργασία  με  τίτλο  :  «  Εργασίες  συντήρησης  – 
επισκευής συμπεριλαμβανομένου και των ανταλλακτικών αναλωσίμων των 
αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας Κολινδρού για το έτος 
2017 » .

      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8 η του μήνα Μαΐου 
2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 4280/04-05-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος

2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 

3.

4.

Κακάνης Κωνσταντίνος

Ασλανίδου Αργυρύλα 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Μέλος



5.

6.

  

Τουλούπας Νικόλαος 

Καζάς Παναγιώτης 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Λαγδάρης Ευάγγελος , Δήμαρχος , ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

              

   Η Αντιπρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενη το 
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 
κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

  Βάσει  της  31/2017 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για  την  εργασία  με  τίτλο :  «Εργασίες συντήρησης – 
επισκευής συμπεριλαμβανομένου και των ανταλλακτικών αναλωσίμων των 
αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας Κολινδρού για το έτος 
2017   »,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC006053921) .

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2017 και έλαβαν   μέρος συνολικά δύο 

( 2 ) συμμετέχοντες από τους οποίους έγιναν δεκτοί και οι δύο , όπως αναφέρεται 
στο  από  25-04-2017  πρακτικό  διαγωνισμού   που συντάχθηκε   από  την  αρμόδια 

επιτροπή  .

  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 117/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 25-04-2017  πρακτικό 



αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  για  την  ανάδειξη  του   Παλάγκα 
Χαράλαμπου , με έδρα τη Θες/νίκη   ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 
με ποσοστό έκπτωσης 2% ( προσφερόμενη τιμή 6.683,60 € με ΦΠΑ ) για την ομάδα 

των  Οχημάτων  /  Επιβατικών  αυτοκινήτων  και  με  ποσοστό  έκπτωσης  2% 
( προσφερόμενη τιμή 8.016,40 με ΦΠΑ ) για την ομάδα των μηχανημάτων έργου .

 Επίσης αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού για την ομάδα των 
ελαστικών ο Γκασνάκης  Γεώργιος , με έδρα το Αιγίνιο και με ποσοστό έκπτωσης 

3%( προσφερόμενη τιμή 19.400,00 με ΦΠΑ )  .

 Ύστερα από τα ανωτέρω και  σύμφωνα με τις  ανωτέρω διατάξεις,  η  Οικονομική 

Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.3613/11-04-2017 διακήρυξης

3) το από 25-04-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  233/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της ανωτέρω 
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 

τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 233

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  25-04-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 
έχει   και  την ανάδειξη  ως προσωρινών μειοδοτών για  την εργασία  με  τίτλο :  « 
Εργασίες  συντήρησης  –  επισκευής  συμπεριλαμβανομένου  και  των 
ανταλλακτικών αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του 
Δ. Πύδνας Κολινδρού για το έτος 2017  »  τον  Παλάγκα Χαράλαμπο  , με 
έδρα  τη  Θες/νίκη   ως  προσωρινού  αναδόχου  του  διαγωνισμού με  ποσοστό 

έκπτωσης  2% (  προσφερόμενη  τιμή  6.683,60  €  με  ΦΠΑ  )  για  την  ομάδα  των 
Οχημάτων / Επιβατικών αυτοκινήτων και προσωρινό ανάδοχο  με ποσοστό έκπτωσης 



2% ( προσφερόμενη τιμή 8.016,40 με ΦΠΑ ) για  την ομάδα των μηχανημάτων 

έργου .

 Επίσης  αναδεικνύει  προσωρινό  ανάδοχο  του  διαγωνισμού  για  την  ομάδα  των 

ελαστικών τον Γκασνάκη Γεώργιο , με έδρα το Αιγίνιο και με ποσοστό έκπτωσης 
3%( προσφερόμενη τιμή 19.400,00 με ΦΠΑ )  .

2.   Να  κληθούν  οι  προσωρινοί  μειοδότες  να  προσκομίσουν  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με την διακήρυξη . 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 45/2017.

        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη
                                                      Αιγίνιο 08– 05– 2017    

                    Ο Πρόεδρος 

      

            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  46/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  πρώτου  Πρακτικού  του  συνοπτικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  :  «  Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  για  το  έτος 
2017 » .

      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8 η του μήνα Μαΐου 
2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 4280/04-05-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος



2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 

3.

4.

5.

6.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος

Ασλανίδου Αργυρύλα 

Τουλούπας Νικόλαος 

Καζάς Παναγιώτης 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Μέλος

ως Μέλος 

ως Μέλος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Λαγδάρης Ευάγγελος , Δήμαρχος , ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

             

   Η Αντιπρόεδρος    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενη το 
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 
κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

  Βάσει  της  35/2017 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια   με  τίτλο  :  «  Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων  για  το  έτος 
2017  »,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC006053971) .

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 27/4/2017 και έλαβε   μέρος  συνολικά ένας 
( 1 ) συμμετέχοντας , ο οποίος έγινε δεκτός , όπως αναφέρεται στο από 27-04-2017 

πρακτικό διαγωνισμού  που συντάχθηκε  από την αρμόδια επιτροπή  .



  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 117/2016 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 27-04-2017  πρακτικό 
αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της Πολυζώης Νίκος 
Α.Ε.  , με έδρα  τη Θεσσαλονίκη   ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με 
προσφερόμενη τιμή το   ποσό των 70.680,00 € συμπεριλαμβανομένου   του   ΦΠΑ 

24 % .

 Ύστερα από τα ανωτέρω και  σύμφωνα με τις  ανωτέρω διατάξεις,  η  Οικονομική 

Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.3612/11-04-2017 διακήρυξης

3) το από 27-04-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  232/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της ανωτέρω 
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 

τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 42

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  27-04-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 
έχει   και  την  ανάδειξη  ως  προσωρινού  μειοδότη  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  : 

«Προμήθεια  ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού  εξοπλισμού  αντλιοστασίων 
για το έτος 2017»  την εταιρεία με την επωνυμία Πολυζώης Νίκος Α.Ε. , με έδρα 

τη  Θεσσαλονίκη  με  προσφερόμενη  τιμή  το    ποσό  των  70.680,00  € 
συμπεριλαμβανομένου  του   ΦΠΑ 24 %  .

2.  Να κληθεί ο προσωρινός μειοδότης να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με την διακήρυξη . 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 46/2017.

        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 



                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη
                                                      Αιγίνιο 08– 05– 2017    

                    Ο Πρόεδρος 

      

            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  47/2017                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  Πρακτικού  ΙΙ  της  Επιτροπής  Διαγωνισμών  για  την 
εργασία  με τίτλο : « Εργασίες με μηχανήματα Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .

      

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8 η του μήνα Μαΐου 
2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 4280/04-05-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6  μέλη



Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος

2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 

3.

4.

5.

6.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος

Ασλανίδου Αργυρύλα 

Τουλούπας Νικόλαος 

Καζάς Παναγιώτης 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Μέλος

ως Μέλος 

ως Μέλος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Λαγδάρης Ευάγγελος , Δήμαρχος , ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

             

       

   Η Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε. και εισηγούμενος το 
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 
κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

  Βάσει  της  25/2017 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : « Εργασίες με μηχανήματα 
Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  »,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  προκήρυξη  του 

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 17PROC005923421) .



Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό  δύο ( 2 )  συμμετέχοντες από τους οποίους 

ένας  (  1  )   αποκλείστηκε  και  ένας  (  1)   έγινε  δεκτός  ,  για  τους  λόγους  που 
αναφέρονται  στο  από  28-03-2017  πρακτικό  της  επιτροπής  διενέργειας  του 

διαγωνισμού.

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 117/2016 
Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  γνωμοδότησε  με  το  από  28-03-2017 
πρακτικό αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της  Δένης 
Αθανάσιος  &  Σια  Ε.Ε. ως  προσωρινού  αναδόχου  του  διαγωνισμού  διότι  η 

προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

   Με την υπ΄ αριθ.  30/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρία με την επωνυμία 

Δένης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε.  κλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ 3630/11-04-2017 
πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου   να προσκομίσει σε σφραγισμένο 

φάκελο, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα 
από το άρθρο 16/παρ.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 11-04-2017 . 
Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κατέθεσε  στην  υπηρεσία  το  σφραγισμένο  φάκελο 

δικαιολογητικών την 24-04-2017 , συνεπώς εμπροθέσμως.

  Από το φάκελο των δικαιολογητικών έλειπε η φορολογική ενημερότητα , η οποία 

κατόπιν νεωτέρου εγγράφου 4272/03-05-2017 προσκομίσθηκε εμπροθέσμως την 
05-05-2017 .  

  Η Επιτροπή διαγωνισμού με το από  05-05-2017 πρακτικό αφού προχώρησε σε 
έλεγχο  των  δικαιολογητικών  ,  διαπίστωσε  την  πληρότητά  τους  και  πρότεινε  την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία με την επωνυμία  Δένης Αθανάσιος & 
Σια Ε.Ε. .

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω  και  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω διατάξεις,  η  Οικονομική 
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:



1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.2634/15-03-2017 διακήρυξης

3) το από 05-05-2017  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού

4) Την υπ’ αριθ.  141/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

5) Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της ανωτέρω 

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 42

6) τα στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1 . Την έγκριση του από  05-05-2017  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ως 

έχει . 

2.   Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία  με  τίτλο :  « 
Εργασίες  με  μηχανήματα  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  »  στην  Δένης 
Αθανάσιος & Σια Ε.Ε.  με έδρα το Αιγίνιο .

3.  Ψηφίζει  και  τη  σχετική  πίστωση  ποσού  69.192,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α 
30.6262.07 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 47/2017.

        Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                                                             Υπογραφές                      Τα Μέλη
                                                      Αιγίνιο 08– 05– 2017    

                 Ο Πρόεδρος 

      

            Ευάγγελος Β. Λαγδάρης              



Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2017

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  48/2017                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Εξέταση αιτήματος  του Τ.Ο.Ε.Β. Π. Ελευθεροχωρίου 

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8 η του μήνα Μαΐου 
2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 4280/04-05-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6  μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ



1. Βασιλειάδου Ξανθίππη Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος

2. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 

3.

4.

5.

6.

  

Κακάνης Κωνσταντίνος

Ασλανίδου Αργυρύλα 

Τουλούπας Νικόλαος 

Καζάς Παναγιώτης 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Μέλος

ως Μέλος 

ως Μέλος 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Λαγδάρης Ευάγγελος , Δήμαρχος , ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

              Η Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών τη εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Μπρουσκέλη Χαράλαμπο η 
οποία έχει ως εξής  :

«Ο  τοπικός  οργανισμός  εγγείων  βελτιώσεων  (Τ.Ο.Ε.Β)  Π.Ελευθεροχωρίου 

υπέβαλε την από 2/5/2017 αίτησή του προς το Δήμο μας με την οποία αιτείται την 
επίτευξη  εξώδικης  συμβιβαστικής  επίλυσης  της  διαφοράς  που  ανέκυψε  μετά  την 

άσκηση της από 30/01/2017 με αριθμό κατάθεσης 2/13-2-2017 αγωγής του ενώπιον 
του  Ειρηνοδικείου  Κολινδρού.  Με  την  ανωτέρω  αγωγή  ο  ενάγων  ζητά  να 

καταδικαστεί ο Δήμος μας στην καταβολή του ποσού 3.848 ευρώ, ποσό που αφορά 
στην αξία ηλεκτροδότησης γεώτρησης και αντλιοστασίου για την παροχή ποσίμου 

ύδατος  στον  οικισμό  Π.Ελευθεροχωρίου  λόγω  υδρευτικών  αναγκών  της  ως  άνω 
τοπικής  κοινότητας.  Το  αίτημα  για  την  παραχώρηση  της  γεώτρησης  υπέβαλε  ο 

πρόεδρος  της  τοπικής  κοινότητας  Π.Ελευθεροχωρίου  και  την  αποδέχτηκε  με 
απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β.

Επί της ανωτέρω αιτήσεως εισηγούμαι τα εξής:

Α. Με  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  (ιδ)  της  παρ.  1  του  άρθρου  72 

«Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες» του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 



την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, απονέμεται στην  οικονομική επιτροπή η 

αρμοδιότητα  να  αποφασίζει  για  το  δικαστικό  συμβιβασμό  και  τον  εξώδικο 
συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ και να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο 
συμβιβασμό  ή  την  κατάργηση  δίκης  που  έχουν  αντικείμενο  που  υπερβαίνει  το 

παραπάνω ποσό.

Η  ως  άνω  απόφαση  (είτε  της  οικονομικής  επιτροπής  είτε  του  δημοτικού 

συμβουλίου,  σε  περιπτώσεις  υπέρβασης  του  ορίου  των  τριάντα  χιλιάδων  ευρώ) 
λαμβάνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  δικηγόρου,  η  ανυπαρξία  της  οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα αυτής (παρ. 2 του ίδιου άρθρου).

Β. Η  άσκηση  της  αρμοδιότητας  της  οικονομικής  επιτροπής/δημοτικού 

συμβουλίου αφορά και τις περιπτώσεις εκείνες όπου ανακύπτουν διαφορές αστικής 
αντικειμενικής ευθύνης, μεταξύ δήμου και τρίτου, υπό την έννοια των διατάξεων των 

άρθρων 104-106 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ). Έτσι, εάν δήμος 
ενέχεται σε αποζημίωση, για πράξεις ή παραλείψεις οργάνων που  βρίσκονται στην 

υπηρεσία του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, είναι 
δυνατό  να  ενεργοποιήσει  την  προπαρατεθείσα  διάταξη  του  ν.  3852/2010  και  το 

αρμόδιο,  ανάλογα με το  ύψος της επίδικης διαφοράς,  όργανο να αποφασίσει  για 
εξώδικο συμβιβασμό, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο.

Γ. Όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ. υπ’αριθμ. Φ 
1000.2/26683/4-7-2013  έγγραφό  του)  ο  εξώδικος  συμβιβασμός  προϋποθέτει  τη 

συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των 
διατάξεων  περί  εξώδικου  συμβιβασμού  από  πλευράς  του  δήμου  εναπόκειται 

αποκλειστικά στην αποφασιστική αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής/δημοτικού 
συμβουλίου. Δεν τίθεται, συνεπώς, ζήτημα εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») 

προς τον δήμο από άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της 
σχετικής απόφασης.

Ωστόσο,  κατά  την  εξέταση  των  νομικών  προϋποθέσεων  και  πραγματικών 
περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του δήμου, προκειμένου να 

αποφασιστεί  εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει  σε εξώδικο συμβιβασμό,  θα 
πρέπει  να λαμβάνονται  σοβαρά υπόψη οι  θετικές  επιπτώσεις  που ο  συμβιβασμός 

τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στον διεκδικούντα αποζημίωση αλλά και στον ίδιο το 
δήμο και στο δημόσιο κατ’ επέκταση.



Εφόσον  λοιπόν  συντρέχουν  οι  νομικοί  και  πραγματικοί  όροι  συμβιβασμού, 

ήτοι:  α)  παράνομη πράξη ή  παράλειψη οφειλόμενης  ενέργειας  των  οργάνων του 
δήμου-όπως παράλειψη συντήρησης  των οδών κατά παράβαση της διάταξης  του 

άρθρου  75  παρ.  Ι7  του  Δ.Κ.Κ.  που  δεν  έχει  τεθεί  μόνο  χάριν  του  δημοσίου 
συμφέροντος  αλλά  και  για  την  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  (πρβλ.  απόφ.  ΣτΕ 

740/2001) – η οποία δημιουργεί αντικειμενική ευθύνη του δήμου κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 105 και 105 του ΕισΝΑΚ, β) αποδεικνύεται η ύπαρξη ζημίας, η έκταση 

αυτής, καθώς και οι συνθήκες πρόκλησης, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται κατά 
τρόπο  αξιόπιστο  και  να  αποδεικνύονται  με  την  προσκόμιση  των  απαραίτητων 

παραστατικών  στοιχείων  και  γ)  αιτιώδης  σύνδεσμος,  η  ύπαρξη  του  οποίου  να 
προκύπτει  από  δημόσιο  έγγραφο,  μεταξύ  της  πράξης  ή  παράλειψης  και  της 

επελθούσας  ζημίας,  υπό  την  έννοια  ότι  η  φερόμενη  ως  ζημιογόνος  πράξη  ή 
παράλειψη κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων μπορεί να επιφέρει το ζημιογόνο 

αποτέλεσμα.

Στην  προκειμένη  περίπτωση,  όπως  προκύπτει  από  το  από  3-5-2017 

υπηρεσιακό  σημείωμα  του  προέδρου  της  τοπικής  κοινότητας  Π.Ελευθεροχωρίου 
Γεωργίου Σιδηρόπουλου, τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην ένδικη 

αγωγή του Τ.Ο.Ε.Β είναι αληθή και αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Δήμου μας να 
εξοφλήσει το λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος προς τη Δ.Ε.Η.

Περαιτέρω  ο  ενάγων  Τ.Ο.Ε.Β  δηλώνει  ότι  παραιτείται  των  τόκων  και  της 
τυχόν επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης σε περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού. 

Επειδή  θεωρώ  ότι  υπό  αυτές  τις  προϋποθέσεις  είναι  σφόδρα  πιθανή  η 
ευδοκίμηση της ένδικης αγωγής.

Επειδή  θεωρώ  ότι  υφίσταται  συμφέρον  του  Δήμου  να  προχωρήσει  στην 
επίτευξη συμβιβασμού κατά το άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ 

Για  τους  ανωτέρω  λόγους  θεωρώ  ότι  συντρέχουν  οι  αντικειμενικές 
προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει ο δήμος την οδό του εξώδικου συμβιβασμού, με την 

ενεργοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010  και  του  άρθρου  214Α Κ.Πολ.Δ  και  να  προβεί  στην  πληρωμή  του 

αιτηθέντος ποσού από τον Τ.Ο.Ε.Β Π.Ελευθεροχωρίου ». 



Στη  συνέχεια  η  Αντιπρόεδρος    ,  μετά  την  εισήγηση  του  νομικού 
συμβούλου  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης.

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση   του νομικού συμβούλου , 
ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τους  τις  διατάξεις  του  Ν. 
3463/2006  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και  ισχύει   και  του  άρθρου  72  του  ν. 
3852/2010 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α
 Α)  Κάνει δεκτή τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου και προχωρά 

στον  εξώδικο συμβιβασμό με το Τ.Ο.Ε.Β. Π. Ελευθεροχωρίου , για τους λόγους 
που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης  . 

 Β)  Εγκρίνει  την  καταβολή  του  ποσού  των   3.848,00  ευρώ  στο  Τ.Ο.Ε.Β.  Π. 
Ελευθεροχωρίου σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις .

 Γ)  Ψηφίζει και τη σχετική πίστωση ποσού 3.848,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2017 , το οποίο θα καλυφθεί  από ίδια 
έσοδα  .

Δ)  Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο   κ.  Λαγδάρη  Ευάγγελο  να  υπογράψει  το  σχετικό 
πρακτικό συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδίκη Κολινδρού και να ενεργήσει κάθε 
τι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της ως άνω διαδικασίας .             

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 48/2017.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                  Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

           Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  08– 05 – 2017        
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