
Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  4/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση δαπανών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου.

Aριθ. απόφασης  33/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μήνα Μαρτίου 
2018  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ.  συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 2055/26-02-2018 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 7 μέλη
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Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 



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

    Ο Πρόεδρος   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 
2018   και       οι       οποίες συνολικά ανέρχονται   στο   ποσό  των  166.571,55 ( 
εκατόν εξήντα έξη   χιλιάδων  πεντακοσίων εβδομήντα ενός  ευρώ  και 
πενήντα πέντε  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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           
Α. Εγκρίνει  και  ψηφίζει   τις  παρακάτω  προμήθειες  και  εργασίες  σε  βάρος  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2017  συνολικού  ποσού  με  Φ.Π.Α.  των 
166.571,55 (  εκατόν εξήντα έξη   χιλιάδων  πεντακοσίων εβδομήντα ενός 
ευρώ  και  πενήντα πέντε  λεπτών )  και εγκρίνει την κατανομή του παραπάνω 
ποσού από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού  στους παρακάτω 
δικαιούχους:

1. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.100,05  €  (  χιλίων  εκατό  ευρώ και 
πέντε  λεπτών )  στην  Κάραλη Μαρία    για την  προμήθεια  φυτών και 
δενδρυλλίων και  σε βάρος των Κ.Α. 35.6692  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού  3.200,00 € ( τριών χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ  ) στην  Copygraff Α.Ε.   για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος 
και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  10.7131   και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο       να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.504,80 € ( δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
τεσσάρων  ευρώ  και ογδόντα λεπτών ) στην  Γ. Χατζηγεωργίου & Σια 
Ο.Ε.   για την  προμήθεια  ξυλείας  για  παγκάκια  και   σε  βάρος  των  Κ.Α. 
70.6662.07   και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο      να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

4. Ψηφίζει πίστωση ποσού  372,00 € ( τριακοσίων εβδομήντα δύο 
ευρώ   )  στον  Ψωμιάδη  Παναγιώτη    για την  προμήθεια  ειδών 
σημαιστολισμού    και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  10.6691   και  εξουσιοδοτεί   το 
Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

5. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.350,00 € ( χιλίων τριακοσίων πενήντα 
ευρώ  )  στον  ΣΕΗΠ    για την προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως    και  σε 
βάρος των Κ.Α. 20.6662.01  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

6. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   954,18  €  (  εννιακοσίων  πενήντα 
τεσσάρων   ευρώ  και δέκα οκτώ λεπτών ) στον  Τοπτσή Βασίλειο      για 



την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού   και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6612.01  και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο    να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

7. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   644,80  €  (  εξακοσίων  σαράντα 
τεσσάρων   ευρώ  και ογδόντα λεπτών ) στον  Τοπτσή Βασίλειο      για 
την προμήθεια φακέλων   και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6612.02  και εξουσιοδοτεί 
το Δήμαρχο    να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

8. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.500,00 € ( δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ  ) στον  Κουμανδέρη Ηλία       για κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών 
στη Δ.Κ.  Αιγινίου  και   σε  βάρος των Κ.Α.  25.6262.02   και  εξουσιοδοτεί  το 
Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

9. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.000,00 € ( δύο χιλιάδων  ευρώ  ) στον 
Κουμανδέρη Ηλία       για εργασίες συντήρησης παγκακιών και  σε βάρος των 
Κ.Α. 35.6262  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο    να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

10. Ψηφίζει πίστωση ποσού  948,60  € ( εννιακοσίων σαράντα οκτώ 
ευρώ και εξήντα  λεπτών )  στην  Αφοι. Αρ. Αραβίδη Ο.Ε.     για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των χορτοκοπτικών μηχανημάτων του 
Δήμου  και  σε βάρος των Κ.Α. 35.6264  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή 
να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

11. Ψηφίζει  πίστωση ποσού   2.272,30€ (  δύο χιλιάδων διακοσίων 
εβδομήντα δύο   ευρώ και τριάντα  λεπτών ) στον  Αμανατίδη Ιωάννη 
για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινών σημάτων σε γέφυρες του Δήμου 
και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.7135.02    και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

12. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   5.952,00   €  (  πέντε  χιλια΄δων 
εννιακοσίων πενήντα δύο  ευρώ)  στην  ΑΒΙΕΜ Δρ. Δάφφας Γεώργιος 
για τον  μικροβιολογικό  και  χημικό  έλεγχο  των  βιολογικών  καθαρισμών  του 
Δήμου    και  σε βάρος του Κ.Α. 25.6162   και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

13. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   17.980,00  €  (  δέκα  επτά  χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ) στον  Χοϊλού Παναγιώτη   για την προμήθεια 
υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
της  λειψυδρίας    και   σε  βάρος  του Κ.Α.  25.6662.05  και  εξουσιοδοτεί   το 
Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

14. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.976,00 € ( δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα έξη  ευρώ )  στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια 
κοντέινερ  και  σε βάρος του Κ.Α. 30.7131.01  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο 
να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

15. Ψηφίζει πίστωση ποσού  199,70€ ( εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ 
και εβδόμηντα λεπτών ) στην  Αφοι Γιαννακίδη Ι.Κ.Ε.    για συντήρηση 
πυροσβεστήρων   και  σε βάρος του Κ.Α. 10.6265 και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο 
να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

16. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   24.800,00  €  (  είκοσι  τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ)  στην    Αφοί  Λανάρα Ο.Ε.    για εργασίες 
ηλεκτροφωτισμού κεντρικής οδού Αιγινίου  και  σε βάρος του Κ.Α. 70.6262.02 
και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

17. Ψηφίζει πίστωση ποσού  316,12 € ( τριακοσίων δέκα έξη  ευρώ 
και  δώδεκα  λεπτών  )  στον   Λακασά  Βασίλειο   για την  προμήθεια 
συνθέσεων και στεφανιού για τον εορτασμό της Επανάστασης του Κολινδορύ 
και  σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο   να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .



18. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   3.348,00  €  (  τριών   χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα οκτώ  ευρώ) στην  Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε.   για την 
παράθεση δεξίωσης για τον εορτασμό της Επανάστασης του Κολινδορύ στις 
4/3/2018 με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας   και  σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6433  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

19. Ψηφίζει πίστωση ποσού  620,00 € ( εξακοσίων είκοσι ευρώ) στην 
Μπάρμπα Ανθούλα για την μίσθωση αίθουσας για την παράθεση δεξίωσης για 
τον εορτασμό της Επανάστασης του Κολινδορύ στις 4/3/2018 με την παρουσία 
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας   και  σε βάρος του Κ.Α. 00.6433  και 
εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

20. Ψηφίζει πίστωση ποσού  992,00 € ( εννιακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ)  στην   Πιερική  Τουριστική  Ξενοδοχειακή  (  Γραφείο  Γενικού 
Τουρισμού )  για την μίσθωση τεσσάρων λεωφορείων για τη μεταφορά των 
μαθητών  που  θα  παρελάσουν   για  τον  εορτασμό  της  Επανάστασης  του 
Κολινδορύ  στις  4/3/2018  με  την  παρουσία  της  Α.Ε.  του  Προέδρου  της 
Δημοκρατίας   και  σε βάρος του Κ.Α. 15.6234  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο 
να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

21. Ψηφίζει πίστωση ποσού  443,00 € ( τετρακοσίων σαράντα τριών 
ευρώ) στην  Παπλιώρη Σωτηρία ( Ξενοδοχείο POLYS )    για τη διαμονή 
και διατροφή της Φρουράς της Α.Ε. του προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος θα 
παραστεί στις  εκδηλώσεις εορτασμού της Επανάστασης του  Κολινδρού στις 
4/3/2018 και  σε βάρος του Κ.Α. 00.6433  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

22. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   700,00  €  (  επτακοσίων   ευρώ)  στον 
Τοπτσή Βασίλειο   για την προμήθεια εντύπων , προσκλήσεων , καρτελών για 
τον εορτασμό της Επανάστασης του  Κολινδρού στις 4/3/2018  και  σε βάρος 
του Κ.Α. 10.6615.02  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

23. Ψηφίζει πίστωση ποσού  496,00 € ( τετρακοσίων ενενήντα έξη 
ευρώ)  στον   Τοπτσή  Βασίλειο    για την  προμήθεια  περγαμηνής  και 
αναμνηστικού κλειδιού που θα δοθούν στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για την ανακήρυξη του  ως  Επίτιμου Δημότη Πύδνας Κολινδρού  στις 4/3/2018 
και  σε βάρος του Κ.Α. 00.6433  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

24. Ψηφίζει πίστωση ποσού  272,80 € ( διακοσίων εβδομήντα δύο 
ευρώ και  ογδόντα λεπτών )  στον   Χρυσοστόμου Γεώργιο     για την 
προμήθεια αναμνηστικών δώρων  που θα δοθούν στην Α.Ε. τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τη Συνοδεία του οι οποίοι θα παραστούν   στις 4/3/2018  στις 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Επανάστασης του Κολινδρού  σε βάρος του 
Κ.Α. 00.6433  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

25. Ψηφίζει πίστωση ποσού  620,00 € ( εξακοσίων είκοσι   ευρώ ) 
στον   Χασαπέτη Αθανάσιο    για την προμήθεια φωτογραφικού υλικού και 
βιντεοκάλυψης των εκδηλώσεων εορτασμού της Επανάστασης του Κολινδρού 
στις 4/3/2018    σε βάρος του Κ.Α. 10.6652  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

26. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  500,00 € ( πεντακοσίων  ευρώ)  στον 
Τοπτσή Βασίλειο   για την προμήθεια εντύπων για τη συνδιοργάνωση του 
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναρρίχησης με τον Ορειβατικό Σύλλογο Αιγινίου 
και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6615.01   και  εξουσιοδοτεί   το  Δήμαρχο   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .



27. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  13.500,00  €  (  δέκα  τριών  χιλιάδων 
πεντακοσίων  ευρώ  )  στην  Τζαφέρης Δ. & Σια Ο.Ε.   για την εξόφληση 
του τελευταίου λογαριασμού του έργου: Ανάπλαση πάρκου Αλυκών     και  σε 
βάρος του Κ.Α. 35.7322.02  . 

28. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού  10.974,00  €  (  δέκα  χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ  ) στην  Dilos Οικονομική Α.Ε. 
για αμοιβή εκκαθαριστών για λύση και εκκαθάριση του Συνδέσμου Ύδρευσης 
Δήμων  Ν.  Πιερίας  ,  η  οποία  εργασία  ανατέθηκε  το  έτος  2017  και  είναι 
συνεχιζόμενη για το έτος 2018   και  σε βάρος του Κ.Α. 25.6115.01  . 

29. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  1.116,00 € ( χιλίων εκατόν δέκα έξη 
ευρώ) στον  Μπαρδούκα Κωνσταντίνο   για την προμήθεια ανταλλακτικών 
και επισκευή του ΚΗΙ8276 απορριμματοφόρου   και  σε βάρος του Κ.Α. 20.6263 
και εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

30. Ψηφίζει πίστωση ποσού  372,00 € ( τριακοσίων εβδομήντα δύο 
ευρώ) στον  Μπαρδούκα Κωνσταντίνο   για την προμήθεια ανταλλακτικών 
και επισκευή του ΚΗΙ4233 φορτηγού   και  σε βάρος του Κ.Α. 30.6263  και 
εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

31. Ψηφίζει πίστωση ποσού  405,00 € ( τετρακοσίων πέντε  ευρώ) 
στον   Γιανκίδη Ιωάννη   για την συντήρηση χορτοκοπτικών μηχανημάτων 
και  σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 και εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

32. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   62.935,40  €  (  εξήντα  δύο  χιλιάδων 
εννιακοσίων  τριάντα  πέντε  ευρώ και  σαράντα  λεπτών  )  για  αντίτιμο 
ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών  ,  πλατειών  ,  Κ.Χ.  ,  παραγωγικής 
διαδικασίας    και  σε βάρος του Κ.Α. 25.6211  .

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

 Γ. Τα μέλη της Ο.Ε. κ. Καζάς Παναγιώτης και Βασιλειάδου Ξανθίππη δεν εγκρίνουν 
τη  δαπάνη  για  την  προμήθεια  φωτογραφικού  υλικού  και  βιντεοκάλυψης  της 
εκδήλωσης  για  τον  εορτασμό  της  Επανάστασης  του  Κολινδρού  στον  Χασαπέτη 
Αθανάσιο , διότι υπάρχουν και άλλοι επαγγελματίες του είδους στο Δήμο μας και θα 
έπρεπε να αναθέτουμε και σ’ αυτούς κάποιες εκδηλώσεις .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 33/2018 .

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

             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 01–03-2018



Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  4/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  34/2018                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για  τον καθορισμό της αρδευτικής 
περιόδου και των θέσεων των υδρονομέων για το έτος 2018 .

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μήνα Μαρτίου 
2018  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ.  συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 2055/26-02-2018 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 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Ασλανίδου Αργυρούλα  

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4.

5. 

6.

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Κακάνης Κωνσταντίνος 

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος



7. Βασιλειάδου Ξανθίππη  Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. το 
Β.Δ. 28-3/15-4-1957 σύμφωνα με το οποίο γίνεται η διαδικασία για την πρόσληψη 
υδρονομέων άρδευσης . Εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου θα πρέπει να γίνει 
εισήγηση από την επιτροπή ώστε να καθορισθούν τα παρακάτω :

1. Η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για το έτος 2018.

2. Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων .

3. Ο τομέας για κάθε υδρονομέα .

Η  εισήγηση  της  επιτροπής  γίνεται  διότι  πρόκειται  για  απόφαση  κανονιστικού 
περιεχομένου . 

Βάσει των ανωτέρω προτείνεται να καθορισθεί  η αρδευτική περίοδος από 1-5-
2018 ως 30-9-2018, πλην ενός υδρονομέα σε τμήμα της Δ.Ε. Αιγινίου  ο οποίος θα 
ξεκινήσει  από  1/5/2018  ως  31/10/2018  για  να  εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  των 
καλλιεργητών οπωροκηπευτικών .  Η  διαφοροποίηση στην αρδευτική περίοδο γίνεται 
βάση εισήγησης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγινίου .

Ο αριθμός των υδρονομέων για όλο το Δήμο ορίζεται σε 13 άτομα . Αναλυτικά 3 
υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού , 2 υδρονομείς  για τη Δημοτική 
Ενότητα Μεθώνης , 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Πύδνας και 4 υδρονομείς 
για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου . Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται με βάσει 
τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4354/2015 ( Εφαρμογή  Νέου Ενιαίου Μισθολογίου ).

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη 
λήψη απόφασης 

     Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου  του Β.Δ. 28-
3/15-4-1957,την εισήγηση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγινίου ,  ακολούθησε διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της παρ.1ια του άρθρου 72 του 
Ν. 3852/2010 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω: 

1. Να καθορισθεί  η αρδευτική περίοδος του έτους  2018 σε πέντε ( 5 ) μήνες 
η οποία ξεκινάει από 1-5-2018 και λήγει στις 30-9-2018 , πλην ενός υδρονομέα σε 
τμήμα της Δ.Ε. Αιγινίου  ο οποίος θα ξεκινήσει από 1/5/2018 ως 31/10/2018 για 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καλλιεργητών οπωροκηπευτικών.
2. Να   καθορισθεί   ο   αριθμός   των υδρονομέων σε δεκατρία  ( 13 ) άτομα  
συνολικά  .  Αναλυτικά 3  υδρονομείς  για τη Δημοτική Ενότητα Κολινδρού ,  2 
υδρονομείς  για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης , 4 υδρονομείς για τη Δημοτική 
Ενότητα Πύδνας και 4 υδρονομείς για τη Δημοτική Ενότητα Αιγινίου . 
3. Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται πλέον από τις σχετικές διατάξεις του 
ν. 4354/2015 (  Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο ) .

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 34/2018.

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

             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 01–03 – 2018        



Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  4/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση  της  μελέτης  έγκριση   της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς 
προηγούμενη  προκήρυξη  δημοσίευσης  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης   της 
προμήθειας  με τίτλο  « Προμήθεια και  μεταφορά αμμοχάλικων για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  »   και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

Aριθ. απόφασης  35/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μήνα Μαρτίου 
2018  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ.  συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 2055/26-02-2018 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 7 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Ασλανίδου Αργυρούλα  

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4.

5. 

6.

7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Κακάνης Κωνσταντίνος 

Καζάς Παναγιώτης

Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

ως Αντιπρόεδρος 



  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

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

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος   το   3ο     θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  δίνει  το  λόγο  στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών τις 
Ο.Ε. τα παρακάτω  :  

          1. ΓΕΝΙΚΑ

    Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  προμήθεια   που  θα  πραγματοποιηθεί  για  την 
αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  του 

Νοεμβρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας.

   Από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία καιρικά 

φαινόμενα  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  μας  (που  περιελάμβαναν 
έντονες  βροχοπτώσεις  και  πλημμύρες)  τα  οποία  δημιούργησαν  πληθώρα 

προβλημάτων στα δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, στο οδικό 
δίκτυο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και στα περιμετρικά ρέματα του Δήμου 

Πύδνας  –  Κολινδρού.  Για  τον  λόγο  αυτό  εξάλλου  εκδόθηκαν  και  οι  αρ.  πρωτ.: 
ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 και  ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017 ορθή επανάληψη 

αυτής αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των 
Δήμων  της  Π.Ε.  Πιερίας  σε  Κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης  Πολιτικής  Προστασίας 

λόγω  έντονων  καιρικών  φαινομένων  (έντονες  βροχοπτώσεις,  πλημμύρες, 
κατολισθήσεις κλπ) , με ισχύ έως τις 15-01-2018 . Η ισχύς αυτή παρατάθηκε με την 

αριθ. πρωτ: ΚΡΞ/24293( 146 ) /15-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας έως 15-07-2018 .

   Ειδικότερα  ύστερα  από  τις  έντονες  αυτές  βροχοπτώσεις  παρατηρήθηκαν 
εκτεταμένες φθορές στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Πύδνας Κολινδρού από 

αποσχίσεις εδαφών και υπόγειες εισροές υδάτων των οδών λόγω της ορμητικότητας 



των  όμβριων  υδάτων  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  παράσυρση  των  υλικών  της 

υπόβασης  και  της  βάσης  των  αγροτικών  οδών  .  Έτσι  δημιουργήθηκαν  έντονες 
νεροφαγιές σε πολλά σημεία του αγροτικού οδικού δικτύου τα οποία χρήζουν άμεσης 

αποκατάστασης .

  Έτσι  κρίνεται  επιτακτική  η  ανάγκη  εκτέλεσης  της  παραπάνω  προμήθειας 

προκειμένου  να  αποκατασταθούν  οι  παραπάνω  ζημιές  και  να  είναι  ασφαλής  και 
προσβάσιμη η μετακίνηση των αγροτών προς τις καλλιέργειες τους .

 Με την προμήθεια αυτή θα γίνει  προμήθεια ,  φόρτωση και μεταφορά των 
υλικών αυτών . Η διάστρωση και η κυλίνδρωση των υλικών θα γίνει με μηχανήματα 

του Δήμου αλλά και με μισθωμένα μηχανήματα έργου .

         2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. η παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Στις 

ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό.»
2. η παρ.2 περ. γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Η 

διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

γ)  στο  μέτρο  που  είναι  απολύτως  απαραίτητο,  εάν  λόγω  κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 
ανάγκης  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  απορρέουν  από  δική  τους 

ευθύνη».

3. του  άρθρου  72  παρ.  1  δ  του  Ν.  3852/2010,  όπου  προβλέπεται  η 

Οικονομική  Επιτροπή, εφόσον  συντρέχει  εξαιρετικά  επείγουσα  περίπτωση 

«αποφασίζει  αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 

σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»



4. Η  αρ.  πρωτ.:  ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 και  η 

ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017 ορθή επανάληψη αυτής αποφάσεις του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
5. Το γεγονός η πιο πάνω απόφαση ίσχυε έως 15-01-2018 και η ισχύς αυτή 

παρατάθηκε με την αρ. πρωτ.:  ΚΡΞ/24293(146)/15-01-2018 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έως τις 15-07-2018.
6. Η αρ.5/2018 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας/ΤΤΕ του Δήμου Πύδνας – 

Κολινδρού

7. Η ανάγκη υλοποίησης της προμήθειας  προς όφελος των πολιτών και  του 

δημοσίου συμφέροντος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1.   Την έγκριση της αριθ. 5/2018 μελέτης της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  όπως 
ακριβώς αναλύονται στην ανωτέρω μελέτη .             

2.  Την  ανάθεση   για την εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο:  «Προμήθεια και 
μεταφορά  αμμοχάλικων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών   » 
συνολικού  προϋπολογισμού  30.000,00  € με  ΦΠΑ.  με  την  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  προκήρυξης  λόγω  έκτακτης 

ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016

3.  Την  αποστολή  πρόσκλησης  για  υποβολή  προσφοράς  στην  εταιρεία  με  την 
επωνυμία Δένης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε. , με έδρα το Αιγίνιο  και Α.Φ.Μ. . 099606312.

4. Τον καθορισμό των ειδικών όρων της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής:

Ειδικοί όροι της διαδικασίας ανάθεσης

1. Στον υποψήφιο ανάδοχο θα σταλεί πρόσκληση, για να υποβάλει σε συγκεκριμένη 
ημέρα και ώρα, την προσφορά του που θα συνίσταται:

α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει:

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού #483,87#ευρώ 



2.  Δικαιολογητικά  συμμετοχής  (αποδεικτικά  μέσα)  όπως  αναλυτικότερα  στην 

πρόσκληση θα ορίζονται.

β)  Από  τον  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς που  περιέχει  την  οικονομική 

προσφορά.

Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 

από πρόσκληση της υπηρεσίας.

Η  παραλαβή,  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει επίσης με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 
έλεγχο  δικαιολογητικών,  τεχνικές  προσφορές,  και  στη  συνέχεια  αποσφράγιση  και 

έλεγχο  οικονομικής  προσφοράς,  εισήγηση  για  ανάθεση).  Τα  ανωτέρω  στάδια 
μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση της επιτροπής.

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος,  υποχρεούται  να  προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού 

πλην Φ.Π.Α.

     Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά .

  Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 
32 του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 5/2018 μελέτη

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

1. Την έγκριση της αριθ. 5/2018 μελέτης της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με τις τεχνικές προδιαγραφές 
όπως ακριβώς αναλύονται στην ανωτέρω μελέτη .

2. Την  ανάθεση  για την εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο:  «Προμήθεια και 

μεταφορά αμμοχάλικων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  » 
συνολικού  προϋπολογισμού  30.000,00  € με  ΦΠΑ.  με  την  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω έκτακτης 

ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016



3. Την  αποστολή  πρόσκλησης  για  υποβολή  προσφοράς  στην  εταιρεία  με  την 

επωνυμία  Δένης  Αθανάσιος  &  Σια  Ε.Ε.  ,  με  έδρα  το  Αιγίνιο   και  Α.Φ.Μ.  .  

099606312.

4. Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  30.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.6662.08  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  . Για την συγκεκριμένη δαπάνη έχει 
εκδοθεί η αριθ. 151/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από την Προϊσταμένη 
της Οικονομικής Υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στη διαύγεια η σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης .

5. Καθορίζει τους ειδικούς όρους της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής : 

.  Στον  υποψήφιο  ανάδοχο  θα  σταλεί  πρόσκληση,  για  να  υποβάλει  σε 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, την προσφορά του που θα συνίσταται:

α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει:

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού #483,87#ευρώ 

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικά μέσα) όπως αναλυτικότερα στην 
πρόσκληση θα ορίζονται.

β) Από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς που περιέχει την οικονομική 
προσφορά του.

Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν 
ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας.

Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 
Επιτροπή  Διαγωνισμού  η  δε  επικύρωση  και  ανάθεση  θα  γίνει  επίσης  με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η  ανωτέρω  επιτροπή  θα  διενεργήσει  όλα  τα  στάδια  της  διαδικασίας 

(αποσφράγιση  και  έλεγχο  δικαιολογητικών,  τεχνικές  προσφορές,  και  στη 
συνέχεια  αποσφράγιση  και  έλεγχο  οικονομικής  προσφοράς,  εισήγηση  για 

ανάθεση). Τα ανωτέρω στάδια μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την 
κρίση της επιτροπής.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει 
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  σε  ποσοστό  5% επί  του  συμβατικού 

ποσού πλην Φ.Π.Α.



   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 35/2018.

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

             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 01–03-2018

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  4/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση  της  μελέτης  έγκριση   της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς 
προηγούμενη  προκήρυξη  δημοσίευσης  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης   της 
εργασίας    με  τίτλο   «Εργασίες  καθαρισμού  ρεμάτων  Δήμου  Πύδνας 
Κολινδρού λόγω έκτακτης ανάγκης »   και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

Aριθ. απόφασης  36/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1η του μήνα Μαρτίου 
2018  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ.  συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 2055/26-02-2018 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 7 μέλη



Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Ασλανίδου Αργυρούλα  

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4.

5. 

6.

7. 

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Κακάνης Κωνσταντίνος 

Καζάς Παναγιώτης

Βασιλειάδου Ξανθίππη  

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

ως Αντιπρόεδρος 

  

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

                                         ΚΑΝΕΝΑΣ 

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

  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος   το   4ο     θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  δίνει  το  λόγο  στον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών τις 
Ο.Ε. τα παρακάτω  :  

          1. ΓΕΝΙΚΑ

    Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  εργασία   που  θα  πραγματοποιηθεί  για  την 

αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  του 
Νοεμβρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας.

   Από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία καιρικά 
φαινόμενα  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  μας  (που  περιελάμβαναν 

έντονες  βροχοπτώσεις  και  πλημμύρες)  τα  οποία  δημιούργησαν  πληθώρα 
προβλημάτων στα δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, στο οδικό 

δίκτυο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και στα περιμετρικά ρέματα του Δήμου 



Πύδνας  –  Κολινδρού.  Για  τον  λόγο  αυτό  εξάλλου  εκδόθηκαν  και  οι  αρ.  πρωτ.: 

ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 και  ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017 ορθή επανάληψη 
αυτής αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των 

Δήμων  της  Π.Ε.  Πιερίας  σε  Κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης  Πολιτικής  Προστασίας 
λόγω  έντονων  καιρικών  φαινομένων  (έντονες  βροχοπτώσεις,  πλημμύρες, 

κατολισθήσεις κλπ) , με ισχύ έως τις 15-01-2018 . Η ισχύς αυτή παρατάθηκε με την 
αριθ. πρωτ: ΚΡΞ/24293( 146 ) /15-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας έως 15-07-2018 .

   Ειδικότερα στο κεντρικό περιμετρικό ρέμα με την ονομασία « Κρυονέρι » στη Δ.Κ. 

Αιγινίου ο μεγάλος όγκος απορροής των επιφανειακών υδάτων σε συνδιασμό με το 
μεγάλο  όγκο  φερτών  υλικών  (  κορμοί  δέντρων  ,  βράχοι  ,  πλαστικές  ύλες  , 

φυλλώματα και κλαδιά ) είχε ως αποτέλεσμα την συσσώρευση των υλών σε μεγέθη 
άνω της φέρουσας ικανότητας του ρέματος . Η υπερχείλιση του ρέματος είχε ως 

αποτέλεσμα  να  έχουν  συγκεντρωθεί  μεγάλοι  όγκοι  διαφόρων  φερτών  υλικών  , 
κλαδιών και αντικειμένων στις κοίτες του , με αποτέλεσμα να είναι άμεσος ο κίνδυνος 

για τη δημόσια υγεία και την ασφαλή διαβίωση και κυκλοφορία των πολιτών . Επίσης 
η διατομή του ρέματος λόγω της απόθεσης των διαφόρων υλικών και αντικειμένων 

έχει  μειωθεί  σημαντικά με συνέπεια να υφίσταται  μεγάλος κίνδυνος πλημμυρικών 
φαινομένων σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων .  

  Κρίνεται  επομένως  αναγκαίο  και  επιτακτικό  να  εκτελεστούν  επείγουσες 
χωματουργικές εργασίες καθαρισμού στην κοίτη του ρέματος « Κρυονέρι » στη Δ.Κ. 

Αιγινίου του Δήμου Πύδνας Κολινδρού για να απελευθερωθεί η διατομή του για την 
απρόσκοπτη ροή των υδάτων σε αυτό με σκοπό την αποφυγή υπερχειλίσεων σε 

περίπτωση νέων πλημμυρών ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφαλή διαβίωση και 
κυκλοφορία  των  πολιτών  και  να  μην  γίνουν  εκτεταμένες  και  ενδεχομένως 

ανεπανόρθωτες βλάβες στην οδική και πεζή κυκλοφορία , στις κατοικίες , στα ζώα 
που  σταβλίζονται  στα  ποιμνιοστάσια  και  στους  στάβλους  ,  στις  δενδρώδεις  και 

πολυετείς καλλιέργειες .

 Τα ο είδος και η ισχύς των μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν , 

λαμβάνοντας υπόψη της επιτόπιες συνθήκες , τη διατομή των ρεμάτων αλλά και τα 
χαρακτηριστικά και τη φύση του εδάφους είναι : 

i. Τσάπα ερπυστριοφόρα άνω των 200 ΗΡ ( μήκους μεγαλύτερου ή ίσου των 

15m ) 



ii. Τα κριτήρια που θα ισχύσουν είναι τα εξής : 

• Εργασία για ημερήσια απασχόληση 8,00 ωρών εργασίας ( ημερομίσθιο ) , 

από 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. καθώς και τιμή μονάδος για τις εργασίες που 
αναγράφονται στη μελέτη .

         2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

η παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Στις 

ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό.»
η παρ.2 περ. γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Η 

διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
γ)  στο  μέτρο  που  είναι  απολύτως  απαραίτητο,  εάν  λόγω  κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  απορρέουν  από  δική  τους 
ευθύνη».

του  άρθρου  72  παρ.  1  δ  του  Ν.  3852/2010,  όπου  προβλέπεται  η 
Οικονομική  Επιτροπή, εφόσον  συντρέχει  εξαιρετικά  επείγουσα  περίπτωση 

«αποφασίζει  αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 

σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»
Η  αρ.  πρωτ.:  ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 και  η 

ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017 ορθή επανάληψη αυτής αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

Το γεγονός η πιο πάνω απόφαση ίσχυε έως 15-01-2018 και η ισχύς αυτή 
παρατάθηκε με την αρ. πρωτ.:  ΚΡΞ/24293(146)/15-01-2018 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έως τις 15-07-2018.
Η  αρ.6/2018 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας/ΤΤΕ του Δήμου Πύδνας – 

Κολινδρού



Η ανάγκη υλοποίησης της προμήθειας  προς όφελος των πολιτών και  του 

δημοσίου συμφέροντος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1.   Την έγκριση της αριθ. 6/2018 μελέτης της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  όπως 
ακριβώς αναλύονται στην ανωτέρω μελέτη .             

2.   Την  ανάθεση   για  την  εκτέλεση  της  εργασίας    με  τίτλο:  «  Εργασίες 
καθαρισμού ρεμάτων Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω έκτακτης ανάγκης» 
συνολικού  προϋπολογισμού  30.000,00  € με  ΦΠΑ.  με  την  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  προκήρυξης  λόγω  έκτακτης 

ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016

3.  Την  αποστολή  πρόσκλησης  για  υποβολή  προσφοράς  στην  εταιρεία  με  την 
επωνυμία Χρ. Τσαλιγόπουλος & Σια Ε.Ε.  , με έδρα τη Θεσσαλονίκη  και  Α.Φ.Μ. .  

999971056.

4. Τον καθορισμό των ειδικών όρων της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής:

Ειδικοί όροι της διαδικασίας ανάθεσης

1. Στον υποψήφιο ανάδοχο θα σταλεί πρόσκληση, για να υποβάλει σε συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα, την προσφορά του που θα συνίσταται:

α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει:

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού #483,87#ευρώ 

2.  Δικαιολογητικά  συμμετοχής  (αποδεικτικά  μέσα)  όπως  αναλυτικότερα  στην 

πρόσκληση θα ορίζονται.

β)  Από  τον  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς που  περιέχει  την  οικονομική 

προσφορά του.

Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 

από πρόσκληση της υπηρεσίας.



Η  παραλαβή,  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει επίσης με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 
έλεγχο  δικαιολογητικών,  τεχνικές  προσφορές,  και  στη  συνέχεια  αποσφράγιση  και 

έλεγχο  οικονομικής  προσφοράς,  εισήγηση  για  ανάθεση).  Τα  ανωτέρω  στάδια 
μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση της επιτροπής.

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος,  υποχρεούται  να  προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού 

πλην Φ.Π.Α.

     Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά .

  Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 
32 του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 6/2018 μελέτη

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

1. Την έγκριση της αριθ. 6/2018 μελέτης της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με τις τεχνικές προδιαγραφές 
όπως ακριβώς αναλύονται στην ανωτέρω μελέτη .

2. Την  ανάθεση   για  την  εκτέλεση  της  εργασίας   με  τίτλο:  «  Εργασίες 

καθαρισμού  ρεμάτων  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  λόγω  έκτακτης 
ανάγκης»  συνολικού  προϋπολογισμού  30.000,00  € με  ΦΠΑ.  με  την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
λόγω έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 

3852/2010 και του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016

3. Την  αποστολή  πρόσκλησης  για  υποβολή  προσφοράς  στην  εταιρεία  με  την 

επωνυμία Χρ. Τσαλιγόπουλος & Σια Ε.Ε.  , με έδρα τη Θεσσαλονίκη  και  Α.Φ.Μ. 
999971056.

4. Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  30.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.6262.01  του 



προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  . Για την συγκεκριμένη δαπάνη έχει 
εκδοθεί η αριθ. 152/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από την Προϊσταμένη 
της Οικονομικής Υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στη διαύγεια η σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης .

5. Καθορίζει τους ειδικούς όρους της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής : 

  Στον υποψήφιο ανάδοχο θα σταλεί πρόσκληση, για να υποβάλει σε συγκεκριμένη 
ημέρα και ώρα, την προσφορά του που θα συνίσταται:

α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει:

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού #483,87#ευρώ 

2.  Δικαιολογητικά  συμμετοχής  (αποδεικτικά  μέσα)  όπως  αναλυτικότερα  στην 
πρόσκληση θα ορίζονται.

β)  Από  τον  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς που  περιέχει  την  οικονομική 
προσφορά .

 Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 
από πρόσκληση της υπηρεσίας.

Η  παραλαβή,  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την 
Επιτροπή Διαγωνισμού η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει επίσης με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.

Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 

έλεγχο  δικαιολογητικών,  τεχνικές  προσφορές,  και  στη  συνέχεια  αποσφράγιση  και 
έλεγχο  οικονομικής  προσφοράς,  εισήγηση  για  ανάθεση).  Τα  ανωτέρω  στάδια 

μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση της επιτροπής.

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος,  υποχρεούται  να  προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού 
πλην Φ.Π.Α.

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 36/2018.

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



             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 01–03-2018
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