
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 
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Αλεξανδρούπο
λη  07/05/2015   

    
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚ.ΥΠΗΡ.   

       

    
Καρυώτου 
Χρυσούλα   

       

 Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α     

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΤΑ ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ 

4Η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ 

∆ηµιουργία 
ύστερα από 
εισήγηση 

του 
Λογιστηρίου 1328.02 

Πρόγραµµα ΕΣΠΑ για 
εναρµόνηση 
οικογενειακής & 
επαγγελµατικής ζωής 
ΕΕΤΑΑ  (Κ∆ΑΠ)     58.000,00   

∆ηµιουργία 
ύστερα από 
εισήγηση 

του 
Λογιστηρίου 1328.03 

Πρόγραµµα ΕΣΠΑ για 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ     192.000,00   

     250.000,00  
 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α     
       

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕ
ΝΤΑ ΜΕ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ 

4Η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙ
Α Ύστερα 

από εισήγηση 
του 

Λογιστηρίου   
Συντήρηση µαγειρίων 
σίτησης     2.900,00 2.900,00 

ΑΥΞΗΣΗ 
Ύστερα από 
εισήγηση του 
Λογιστηρίου 10.6041.03 

Τακτικές αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων 
ορισµένου χρόνου Κ∆ΑΠ  
(ΕΣΠΑ) 6.703,00 26.000,00 0,00 26.000,00 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙ
Α Ύστερα 

από εισήγηση 
του 

Λογιστηρίου 10.6041.04 

Τακτικές αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων 
ορισµένου χρόνου 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ     153.000,00 

153.000,0
0 

ΑΥΞΗΣΗ 
Ύστερα από 
εισήγηση του 
Λογιστηρίου 10.6054.03 

Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 
Κ∆ΑΠ ( ΙΚΑ ) (ΕΣΠΑ)   6.600,00 0,00 6.600,00 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙ
Α Ύστερα 

από εισήγηση 
του 

Λογιστηρίου 10.6054.04 

Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ     39.000,00 39.000,00 

             
ΜΕΙΩΣΗ 

Ύστερα από 
εισήγηση του 
Λογιστηρίου 9111.01 Αποθεµατικό   5.628,88   5.628,88 

 



 
 

       
     

Περίληψη : 

 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2015. 
 

 
  Όπως γνωρίζετε ο προϋπολογισµός του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ψηφίστηκε µε την 

αρίθµ. 86/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  , εγκρίθηκε µε την 
υπ΄αριθ.:.767/2014  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης 
και επικυρώθηκε µε την 34088/17.12.2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης (Τµήµα διοικητικό – οικονοµικό Ν. Έβρου). 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 158 και 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06), 
πιστώσεις που είναι γραµµένες στους Κ.Α. του προϋπολογισµού, µπορούν να διατεθούν 
µε απόφαση του   ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να εγκριθούν οι δαπάνες. 

Για τις ανάγκες του νοµικού προσώπου προέκυψαν οι παρακάτω δαπάνες που 
πρέπει να εγκρίνουµε και να διαθέσουµε τις ανάλογες πιστώσεις. 

 
 

α/α Κωδ.αριθ. Τίτλος εγγραφής Ποσό  
1.  

10.6265.01 
Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού (µισθοδοσία-λογιστήριο - 
πρωτόκολλο) 4.920,00 

2.  10.7133.01 Προµήθεια επίπλων και σκευών  1.195,56 
3.  10.7135.07 Προµήθεια φούρνου αέρος 4.920,00 
4.  10.6263.08 Συντήρηση φούρνων ψησίµατος 1.168,50 
5.  10.7135.02 Προµήθεια µηχανηµάτων θέρµανσης  2.902,80 
6.  10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 638,50 
7.  10.6262.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 184,50 
8.  10.6661.01 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών για συντήρηση κτηρίων 246,00 
9.  10.6261.01 Συντήρηση και επισκευή  κτιρίων 713,40 
10.  10.6661.02 Προµήθεια ηλεκτρικών υλικών για συντήρηση κτηρίων 985,06 
11.  10.6612.01 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 998,26 
12.  10.6621.03 Προµήθεια παιδαγωγικού υλικού 994,47 
13.  10.6611.01 Προµήθεια βιβλίων & εντύπων υπηρεσιών 999,29 
14.  10.6621.04 Προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας 995,54 
15.  10.6613.01 Προµήθεια φωτοτυπικό χαρτί 850,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περίληψη : 
 
Εγγραφές και διαγραφές  νηπίων. 
 

Κύριοι Σύµβουλοι: 
Σύµφωνα  µε: 

1. τα  άρθρα 6,7 , 10 και 11 του  Κανονισµού  Λειτουργίας  των  Παιδικών 
Σταθµών του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ∆ήµου Αλεξανδρούπολης.  

2. Την 93/2014 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  “Ορισµός επιτροπής 
επιλογής νηπίων”. 

3. Τις καταστάσεις εγγραφής νηπίων, που επισυνάπτονται στις εισηγήσεις   
των  προϊσταµένων τµηµάτων των Παιδικών Σταθµών του Νοµικού 
Προσώπου  πρέπει να εκδώσουµε απόφαση εγγραφής νηπίων. 

4. Τις καταστάσεις διαγραφής νηπίων που επισυνάπτονται  στις  εισηγήσεις  
των  προϊσταµένων  τµηµάτων  των  Παιδικών Σταθµών του Νοµικού 
Προσώπου πρέπει  να  εκδώσουµε  απόφαση  διαγραφής και εγγραφής  
νηπίων 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  έλαβε υπόψη 

του τις διατάξεις του άρθρων 6,7 , 10 και 11 του Κανονισµού Λειτουργίας  των  Παιδικών 
Σταθµών και µετά από διαλογική συζήτηση  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    (οµόφωνα) 

 
Εγκρίνει τις καταστάσεις εγγραφής και διαγραφής νηπίων όπως παρακάτω:  

 ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
A. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 86 2 4 84 
Β. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 131  2 129 
Γ. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 44   44 
Ε. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 49   49 
ΣΤ. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 65  1 64 
Ζ. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 129 2 1 130 
Η. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 69 1 2 68 
Α. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 26 1  27 
Β. ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 27 1  28 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΛΟΥ 10   10 
 636   633 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

Περίληψη : 

 
Έγκριση µίσθωσης ακινήτου και καθορισµός όρων διακήρυξης για την 
στέγαση του Ε΄παιδικού σταθµού Αλεξανδρούπολης. 
 

 
Στην ανατολική πλευρά της πόλης λειτουργεί ο Ε΄ παιδικός σταθµός σε µισθωµένο 

κτήριο από τον. Κ. Σταµπολίδη Παναγιώτη , επειδή έχει λήξει η µίσθωση και η λειτουργία 
παιδικού σταθµού είναι απαραίτητη στην περιοχή. 

Πρότασή µου είναι να εκµισθώσουµε ένα χώρο , διότι ούτε το νοµικό πρόσωπο , 
ούτε ο ∆ήµος διαθέτουν κατάλληλο κτήριο  στην ανατολική πλευρά της πόλης, ούτως ώστε 
να εξυπηρετηθούν και κάτοικοι της περιοχής αυτής µέχρι να αναγερθούν οι νέοι παιδικοί 
σταθµοί που σχεδιάζει ο ∆ήµος. 

Ο χώρος που θα µισθώσουµε πρέπει να είναι στην περιοχή που είδη στεγάζεται ο  
Ε΄ παιδικός σταθµός , διότι είναι το µόνο µέρος που εξυπηρετεί τους κατοίκους. Απαιτείται 
λοιπόν η µίσθωση ενός ισόγειου κτιρίου εµβαδού άνω των 180 τ.µ. µε αποθηκευτικούς 
χώρους τουλάχιστον 180 τ.µ. στο ισόγειο ή σε υπόγειο χώρο και ένας αύλειος χώρος 
τουλάχιστον 100 τ.µ. , για να µπορούν να εξυπηρετούνται τα νήπια. 

Για τη µίσθωση του ακινήτου εγγράφηκε ειδική πίστωση ποσού 12.000,00 ευρώ 
που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 10.6232.01 «Μισθώµατα κτιρίων» του προϋπολογισµού 
εξόδων έτους 2015. 

Επειδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010 καταρτίζει τους 
όρους διακήρυξης , τη σύνταξη της διακήρυξης και την κατακύρωσης της δηµοπρασίας.  
Επειδή για τη µίσθωση ακινήτων από τους ∆ήµους και τα Νοµικά Πρόσωπα απαιτείται 
δηµοπρασία, η οποία διεξάγεται σε δύο φάσεις ,σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5  
του Π.∆ 270/81 και το Ν.3463/2006 , κατά τις οποίες: 

 
Στην πρώτη φάση καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  οι όροι διακήρυξης 

και καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα συγκροτείται η 
από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆ 270/81 προβλεπόµενη Επιτροπή , η οποία µετά 
από επιτόπια έρευνα κρίνει την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν 
αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και της τεχνικής έκθεσης της τεχνικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου Αλεξ/πολης. Κατά τη δεύτερη φάση διενεργείται φανερή , µειοδοτική 
και προφορική δηµοπρασία µόνο µεταξύ αυτών που τα ακίνητά τους κρίθηκαν κατάλληλα 
στην πρώτη φάση. 

Μετά τα παραπάνω  καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  να αποφασίσει σχετικά µε:  
Τον καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας ως εξής: 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3852/2010,  

Ν.3463/06 και του Π.∆ 270/81 , θα είναι φανερή, προφορική και µειοδοτική και θα γίνει στο 
κτήριο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος 
∆ήµου Αλεξανδρούπολης (Καρτάλη 2)  ενώπιον Επιτροπής , σε µέρα και ώρα που θα 
καθορισθεί από τον Πρόεδρο µε αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα 
ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
Το προς µίσθωση ακίνητο  πρέπει να έχει εµβαδό άνω των 180 τ.µ. µε 

αποθηκευτικούς χώρους τουλάχιστον 180 τ.µ. στο ισόγειο ή σε υπόγειο χώρο και ένας 
αύλειος χώρος τουλάχιστον 100 τ.µ. ,  , να βρίσκεται εντός ορίων του ∆ήµου ,  στην 
Ανατολική περιοχή του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης και να περικλείεται από τις οδούς 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας- Αγγέλου Ποιµενίδη - Ξενοπούλου - ∆έρκων. 
 



 
 
 
 

 
Περίληψη : 

 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός όρων διακήρυξης για 
προµήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα). 
 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Βαµβακερός Αντώνιος αφού εισηγήθηκε το 5 ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης περί «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων 
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού 
τύπου κλούβα) , έθεσε υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980. 
β) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 
γ) Την υπ αριθ. 29/2014 µελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
Αλεξανδρούπολης της προµήθειας αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) 
δ) Την υπ αριθ. 78/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για έγκριση και διάθεση 
πίστωσης ποσού   31.980,00 € από τον ΚΑ 10.7132.02 «Προµήθεια αυτοκινήτου 
(φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)» 
ε) Αναλογικά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 
της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
στ) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 
ζ) Την αριθµ. 2827/2015 απόφαση του Προέδρου, περί της διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα). 
η) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι µέχρι 60.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., 
κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών. 
  

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι για την κάλυψη 
των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και 
Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης ., απαιτείται η προµήθεια αυτοκινήτου 
(φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό 
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές (µελέτη 29/2014 ∆ήµου Αλεξανδρούπολης).  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 31.980,00 
ευρώ (µε Φ.Π.Α.).  


