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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 161 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.18 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με 

απευθείας ανάθεση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος  για την 

προμήθεια δύο ( 2 ) ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση» 

 

 

                 Στην Αλεξανδρούπολη και δια περιφοράς ,  έλαβε χώρα η  

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  

ύστερα  από την με αριθ. πρωτ. 12098/30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου,  σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18, την από 11-3-2020 ΠΝΠ 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 

55), την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 

75/τ. Α’/30.03.2020) και τις αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-

1ΑΕ) και 40/20930/31/03/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους  του 

Υπουργείου Εσωτερικών , με την οποία καλούσε τα μέλη της Ο.Ε. να ενημερώσουν 

για  την ψήφο τους  ( Υπέρ, Κατά , Λευκό , Δήλωση Παρόν),  μέχρι την  

ΔΕΥΤΕΡΑ   04 – 05 - 2020 από ώρα 09:00 έως 12:00  στο email: 

ntoliou@alexpolis.gr , για λήψη απόφασης των  θεμάτων: 

 

            

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 

Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ  4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ  5) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  7)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                               

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 

         1)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- συμμετείχαν  οι - 9 -    , ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75, του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 
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4555/18,  εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

          Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τη συμμετοχή τους στη δια περιφοράς 

ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για την συνεδρίαση και για τον τρόπο 

διεξαγωγής της συνεδρίασης με την αποστολή της ψηφοφορίας τους, μέσω e-mail 

στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, έως την  

Δευτέρα   04  Απριλίου  2020 από ώρα 09:00 έως 12:00. 

          Παρουσία του Δημάρχου και  Προέδρου της Ο.Ε. κου Ζαμπούκη Ιωάννη και 

της υπαλλήλου του  Αυτοτελούς  Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. 

Ντόλιου Ζουμπουλιάς, έγινε η λήψη, εκτύπωση  και ανάγνωση των e- mail , των 

μελών της Επιτροπής και έγινε η καταμέτρηση των ψήφων.  

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης , εισάγει το 9o θέμα της  ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια δύο ( 2 ) 

ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση» 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισάγει το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση 

κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια δύο ( 2 ) 

ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση» 

  

«ΕΙΣΗΓ. :  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης,  κ. Πατλακίδης Κωνσταντίνος. 

 

Κύριοι Σύμβουλοι, 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην προμήθεια δύο (2) 

ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση (CPV: 34430000-0) για την κάλυψη των  

αναγκών μετακίνησης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 4.216,00 

ευρώ με το Φ.Π.Α., υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 

έτους 2020 στον Κ.Α. 50.7132.001 (5.000,00 ευρώ). 

 

Δια τούτο, η Υπηρεσία εισηγείται : 

  

 

Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.33/2020 μελέτης για 

την προμήθεια δύο (2) ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 4.216,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. , για την οποία έχει εγγραφεί 

πίστωση στον Κ.Α.50.7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2020 και του τρόπου 

εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του 

Ν.3852/2010». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

 

 την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 77 του N. 4555/18  

 την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

(ΦΕΚ 55/τ.Α’/11.03.2020) 

 την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30.03.2020) 

 τις αριθ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-

2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ .  

 την θετική ψήφο όλων των μελών της όπως δηλώθηκε με μήνυμα 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ.33/2020 μελέτης για 

την προμήθεια δύο (2) ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 4.216,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. , για την οποία έχει εγγραφεί 

πίστωση στον Κ.Α.50.7132.001 του προϋπολογισμού έτους 2020 και τον τρόπο 

εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010. 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

         

       

           1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                    2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ    

                                                                    3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                                    4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                    5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                    6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                    7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

                                                                    8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

 

       ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ                                            
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