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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ     Αριθ. Απόθ:  35/2013 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ         
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 12
ο  

πρακηικό ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής ηοσ  

Δήμοσ Κάζοσ 

 
Θέμα : «Ανάθεζη εργαζίας ανάλσζης δειγμάηων νερού» 

                                          

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 5
ε
 Ινπιίνπ  2013 εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 10:00   

ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Γήκνπ  Κάζνπ, κεηά από  ηειεθσληθή πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -6- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα -

5 - κέιε: 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε       Α Π Ο Ν Σ Ε  

1. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο       1.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ εθηόο Κάζνπ      

2. Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο 

3. Μελάο Ιεξνκόλαρνο, Μέινο  

4. Κσλζηαληίλνο  Μελάο, Μέινο 

5. Δκκαλνπήι νθίιιαο, Μέινο 

Ο Πξόεδξνο  εηζεγήζεθε ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σν ώκα απνθάζηζε νκόθσλα. 

 Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 ζέκα έζεζε ππόςε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηα εμήο: 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ.1 ηνπ ΠΓ 171/87: 

 «Γηα κηθξά έξγα ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πνπ ε δαπάλε ηνπ θαζελόο από απηά δελ ππεξβαίλεη ηα δύν 

εθαηνκκύξηα (2.000.000) δξαρκέο, ε κε απηεπηζηαζία εθηέιεζε θαη ε αλάζεζε κε δηαγσληζκό ή ρσξίο 

δηαγσληζκό δίλεηαη κε βάζε ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα ηπρόλ ινηπά 

ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηεο δεκαξρηαθήο 

επηηξνπήο. Σα ζηνηρεία απηά ηεο απόθαζεο απνηεινύλ ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1418/84. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εάλ κελ πξόθεηηαη γηα εθηέιεζε κε δηαγσληζκό γηα ηνπο όξνπο απηνύ, εάλ δε 

πξόθεηηαη γηα εθηέιεζε κε απεπζείαο αλάζεζε, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν θαη ηνπο όξνπο αλάζεζεο.» 

Δπίζεο κε ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/08 νξίζηεθαλ ηα εμήο: "Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 

πεξίπησζε ε΄ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 171/1987 (ΦΔΚ 194 Α) σο πξνο ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν ησλ 

Γήκσλ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε κηθξώλ έξγσλ ή εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο 

έξγσλ κέρξη ηνπ πνζνύ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ εθάζηνηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ (Απόθαζε ΔΓ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΔΚ 137 Β), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ όκνηα Γ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΔΚ 547 Β) θαηά ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο 

απηήο, ππό ηελ ηζρύ ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 141 Α)«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. Λεθζείζεο απνθάζεηο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ από ηε δεκαξρηαθή 

επηηξνπή ζεσξνύληαη λόκηκεο". 

Από έξεπλα αγνξάο, πνύ έγηλε, δηαπηζηώζεθε όηη γηα ηελ ρεκηθή αλάιπζε δεηγκάησλ ηνπ λεξνύ ησλ 

αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελώλ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ε Δηαηξεία Γ.Δ.Τ.Α.ΡΟΓΟΤ κε Α.Φ.Μ.  997562265 

πξνζθέξεη ην πνζό ησλ 1.287,60 επξώ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α ).  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΕΙ-7ΒΕ
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ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο είπε όηη ε πξνηεηλόκελε εηαηξεία  παξνπζηάδεηαη αμηόπηζηε θαη ε ακνηβή ηνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα θαη θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ θαη ηε δηάζεζε ηεο  απαξαίηεηεο πίζησζεο. 

Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 ηνπ ΠΓ 171/87 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.3 ηνπ Ν.1418/84 

3. ην άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 

4. ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/08 

5. ηελ παξαπάλσ πξνζθνξά 

6. ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ 

7. ην γεγνλόο όηη γηα ην παξαπάλσ έξγν πξνβιέπεηαη  ζρεηηθή δαπάλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Φεθίδεη Πίζησζε 1.287,60  επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑE 25/7425.1   ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2013 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο ηεο ρεκηθήο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ηνπ λεξνύ ησλ αληιηνζηαζίσλ 

θαη ησλ δεμακελώλ ηνπ Γήκνπ. 

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ λεξνύ ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.ΡΟΓΟΤ κε Α.Φ.Μ.  

997562265 αληί ηνπ πνζνύ ησλ 1.287,60 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

3.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο. 

 

Η απόθαζε πήξε α/α  35/2013 

 

 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ                           ΣΑ ΜΕΛΗ 

σπ: Γεώργιος  Εμμ. Κοσριανηάκης                     σπ: Μαρία Φραγκούλη 

 σπ: Μηνάς Θερομόνατος 

 σπ: Κωνζηανηίνος Μ. Μηνάς 

 σπ: Εμμανοσήλ οθίλλας 

                                                           

 

        ωζηό  απόζπαζμα από 

          ηο βιβλίο πρακηικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο. Ε  ΚΑΟΤ 

 

 

 

  

  Γεώργιος  Εμμ. Κοσριανηάκης         

 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΕΙ-7ΒΕ


