
   

 

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ                              από τα πρακτικά της 3ης/2017 
                                                     συνεδρίασης της Οικονομικής 
                                                                                      Επιτροπής του Δήμου Βόλβης          
 *******   
Αριθμός  Απόφασης: 66/2017 
 
ΘΕΜA : Διάθεση πίστωσης για «Εργασίες αποκατάστασης αποδυτηρίων γηπέδων 
Δ.Ε. Μαδύτου»       
 

       Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 28 του μηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 3242/23-02-
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το 
αρ. 75 του Ν. 3852/10.  
 
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), 
δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν : 
 

Παρόντες Απόντες 

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.  
2. Αθανασιάδης Γεώργιος 
3. Δεμερτζής Γεώργιος 
4. Γαβριηλίδης Ανδρέας 
5. Γούτας Ιωάννης 

1. Βακουφάρης Τηλέμαχος 
2. Παντσάκη Σουλτάνα  

 
Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00. 
Ώρα λήξης συνεδρίασης:     13:15. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση 
των πρακτικών.   
      Τα με αρ. 1 έως και 22 θέματα, με αρ. απόφ. 62 έως και 83, δεν αναγράφονταν στην 
ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν κατόπιν της 61/2017 ομόφωνης απόφασης των 
παρόντων μελών της Ο.Ε. ως επείγοντα, για λόγους τήρησης χρονοδιαγράμματος - 
προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών, για λόγους Δημοτικού 
συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 
  
      Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 5ο θέμα 
εκτός της ημερήσιας διάταξης, που αφορά διάθεση πίστωσης για «Εργασίες 
αποκατάστασης αποδυτηρίων γηπέδων Δ.Ε. Μαδύτου». 
 
     Στη συνέχεια είπε ότι, από το Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης του Δήμου Βόλβης, έχει συνταχθεί η 14/28-02-2017 μελέτη υπηρεσιών, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.937,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), που 
αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τις απαιτούμενες εργασίες για την 
αποκατάσταση των αποδυτηρίων των γηπέδων της Δ.Ε. Μαδύτου, προκειμένου οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις να είναι ασφαλείς και να παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στους αθλητές. Η 
δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλβης. 
  
      Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Καθαιρέσεις εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
λόγω της διόγκωσής τους και αποκατάσταση αυτών 

 Υδροχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο 
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 Καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου 

 Καθαιρέσεις επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 
 
      Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-06): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα την παρ. 4 του άρθρου 209 αυτού, όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-02-07). 

 την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-08).  

 το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-95)  

 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

 την υπ' αριθμ. 35130/739/09-08-10 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-08-10) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών: «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 
του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

    
         Ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με 
αριθμ. 17REQ005852003. 

 
         Στον προϋπολογισμό έτους 2017 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σε βάρος του κ.α. 
εξόδων 02.15.6261.1001 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης αποδυτηρίων γηπέδων Δ.Ε. 
Μαδύτου». Από την οικονομική υπηρεσία, έχει εκδοθεί η 55/2017 Π.Α.Υ. ποσού 9.937,36 €.  

 
         Σύμφωνα με την περ.δ, της παρ.1, του αρ. 72, του Ν. 3852/2010, η Ο.Ε. αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 
από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δ.Σ.  

 
   Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 

 

         Η Ο.Ε., έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω 
αναφερόμενες διατάξεις, την εισήγηση του Προέδρου και την 14/28-02-2017 μελέτη 
υπηρεσιών του Αυτοτελούς Γραφείου Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 
Δήμου Βόλβης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας για να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες 
εργασίες για την αποκατάσταση των αποδυτηρίων των γηπέδων της Δ.Ε. Μαδύτου και διαθέτει 
πίστωση ποσού 9.937,36 € σε βάρος του κ.α. εξόδων 02.15.6261.1001 με τίτλο «Εργασίες 

αποκατάστασης αποδυτηρίων γηπέδων Δ.Ε. Μαδύτου». 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 66/2017 
 

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αθανασιάδης Γεώργιος 

Δεμερτζής Γεώργιος 
Γαβριηλίδης Ανδρέας  

Γούτας Ιωάννης  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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