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ΘΕΜΑ 1ο
(ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας διάταξης)
Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης,
διαχείρισης, επικοινωνίας του έργου EuBorco το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για του πολίτες 20142020» σε ιδιώτες.
Σήμερα την 26-02-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄
αριθμ. 2.522/22-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε
κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (21) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (6) :
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (12):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (19):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
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ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ

ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης
αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση των
παρακάτω θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:
1.Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης,
διαχείρισης, επικοινωνίας του έργου EuBorco το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη για του πολίτες 20142020» σε ιδιώτες.
2.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.
3.Κοπή δένδρων στην Τ.Κ. Φιλυριάς.
4. Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.
5.Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους σχολικής επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας.
Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων
Εκτός
ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι
Δημοτικοί σύμβουλοι 1.Σιωνίδης Κ., 2.Γεωργίτσαρος Γ.,3.Καρβουνιάρη
Γαρ.,4.Καπουτζής Ν. 5.Τσιτουρίδης Ι. με λόγο αποχώρησης την
προσβλητική συμπεριφορά του Δημάρχου και την μη στήριξη, ως όφειλε,
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός
ημερήσιας διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο
Δημοτικός Σύμβουλος Αδαμόπουλος Ι.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερήσιας είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα
με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την
ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική
Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης με
την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού από την πρώτη, που είναι η
σύνταξη των όρων της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του
αποτελέσματος). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του
διαγωνισμού, με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή,
πριν από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Ελ.Συν. Κλιμ.Ζ Πράξεις
85, 110, 111/2012 κ.α.)
Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη
καθήκοντα των υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές
διατάξεις,
δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την
αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Είναι δε κατ’
εξαίρεση δυνατή, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της
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αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή
νομικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων
απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που
εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν
όψει των εκάστοτε συγκεκριμένων πραγματικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή
αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, εργασιών που απαιτούν τη χρήση τεχνικών
μέσων που δεν διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 89/2016
κ.α.).
Στο Δήμο μας είναι αναγκαίο να εκτελεστούν οι παρακάτω γενικές υπηρεσίες
«Ενέργειες υποστήριξης, διαχείρισης, επικοινωνίας του έργου EuBorco το
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη
για του πολίτες 2014-2020» για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικές σχετικά
με την υποδοχή προσφύγων και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών η διάρκειά τους και η αναλυτική
τεχνική περιγραφή τους καθορίζονται με την υπ’ αρ. 10/2019 μελέτη, η οποία
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ωστόσο, η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από
το προσωπικό του Δήμου μας, διότι, μολονότι ο Δήμος μας διαθέτει Αυτοτελές
Τμήμα
Προγραμματισμού,
Οργάνωσης,
Πληροφορικής
και
Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων το ελλιπές προσωπικό της (διαθέτει έναν μόνο υπάλληλο) αδυνατεί
λόγω φόρτου εργασίας να εκτελέσει την ανωτέρω υπηρεσία.
Περαιτέρω δε διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για την διεκπεραίωση
των παραπάνω δράσεων, καθώς και για το συντονισμό, την παρακολούθηση και
την ολοκλήρωσή του (προετοιμασία απολογισμού φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου).
Επισημαίνεται ότι όλες οι επιμέρους εργασίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω
υπηρεσία:












Απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών
Ευρωπαϊκών έργων καθώς και άριστη γνώση και ικανότητες προφορικής
και γραπτής επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα, με επιθυμητή τη γνώση
των γλωσσών των εταίρων.
Απαιτούν πολυθεματική γνώση και εμπειρία ενδεικτικά σε θέματα
συμμετοχής πολιτών, διαπολιτισμικής επικοινωνίας, διαφορετικότητας,
εθελοντισμού κ.λπ.
Απαιτούν την ευρεία γνώση σε θέματα που αφορούν στο καθεστώς
προσφύγων και μεταναστών και της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς
νομοθεσίας σχετικά με την προστασία τους.
Απαιτούν εμπειρία σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ειδικός
αυτός πληθυσμός όπως επίσης και ευρύτερη γνώση των κατά τόπους
ζητημάτων για την αξιολόγηση και εντοπισμό των καλών πρακτικών που
εφαρμόζονται στις περιοχές των συνεργαζόμενων εταίρων.
Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά επίσης και ο τοπικός
πληθυσμός και οι φορείς στις διάφορες περιοχές υποδοχής που καλούνται
να τους φιλοξενήσουν.
Συνιστούν απόρροια υπηρεσιακής ανάγκης με χαρακτήρα απολύτως
παροδικό, η οποία έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια, προκαθορίζοντας
λεπτομερώς τις επιμέρους υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, τα
αποτελέσματα και τα παραδοτέα που θα υποβληθούν σε όλη τη διάρκεια
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εκτέλεσής της, τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής των σχετικών υπηρεσιών
και παραδοτέων.
Για τους ανωτέρω λόγους η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 24.003,00 ευρώ, θα γίνει μέσω της
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης εργασιών σε τρίτους κατά το άρθρο 118 του ν.
4412/2016.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση 24.003,00 Ευρώ, στον ΚΑ 69.7425.000 του προϋπολογισμού 2019 του
Δήμου.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας
σε τρίτο και τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης, βάσει των διατάξεων του
Ν.4412/2016.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- την ανωτέρω εισήγηση
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- την εγγεγραμμένη στον ΚΑ 69.7425.000 του προϋπολογισμού του Δήμου
πίστωση 24.003,00 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«Ενέργειες υποστήριξης, διαχείρισης, επικοινωνίας του έργου EuBorco το
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρώπη
για του πολίτες 2014-2020», για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 24.003,00
Ευρώ, στον ΚΑ 69.7425.000 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 4ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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