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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ     Αρηζ. Απόθ:  37/2013 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ         
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 13
ο  

πραθηηθό ζσλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής ηοσ  

Δήκοσ Κάζοσ 

 
Θέκα : «Αλάζεζε εθηέιεζες έργοσ «σληήρεζε δεκοηηθού γεπέδοσ 5τ5» 

                                          

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 24ε Ηνπιίνπ 2013 εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα   12:00   

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

ηεο κε αξηζ. Πξση: 2313/19-7-2013, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε  ηεο Οηθνλνκηθήο 

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

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

-4 - κέιε: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε       Α Π Ο Ν Σ Ε  

1. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο           1.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

2. Κσλζηαληίλνο  Μελάο, Μέινο 2.- Μελάο Ηεξνκόλαρνο, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

3. Δκκαλνπήι νθίιιαο, Μέινο 3.- Μαξία Φξαγθνύιε, εθηόο Κάζνπ 

4. Αληώληνο Εάγνξαο, Μέινο 

 

 

     Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  έζεζε ππόςε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο ηα εμήο: 

ην ηξνπνπνηεκέλν Σερληθό Πξόγξακκα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 πνπ ζπλέηαμε ην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην πεξηιακβάλεηαη ην 51
ν
  θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο έξγν κε ηίηιν ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ 5Υ5 πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο  5.000,00  επξώ, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

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» 

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΕΙ-Ψ4Ζ
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εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. Λεθζείζεο απνθάζεηο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ από ηε δεκαξρηαθή 

επηηξνπή ζεσξνύληαη λόκηκεο". 

Από έξεπλα αγνξάο, πνύ έγηλε, θαηαηέζεθαλ ζην  Γήκν καο νη πξνζθνξέο : 

1.- ΔΡΓΟΓΟΜΖ Α.Δ  ύςνπο  4.900,00 επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 16%, θαη 

2.- ΠΔΡΔΛΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ. ύςνπο 4.814,00 επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 16%. 

      ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο είπε όηη ν πξνηεηλόκελνο εξγνιάβνο ΠΔΡΔΛΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ. 

παξνπζηάδεηαη αμηόπηζηνο 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. 

 

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

4. ηηο παξαπάλσ πξνζθνξέο 

5. ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ 

6. ην γεγνλόο όηη ην παξαπάλσ έξγν έρεη εληαρζεί ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη πξνβιέπεηαη ε 

ζρεηηθή δαπάλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η       Ο κ ό θ ω λ α : 

 

1.- Φεθίδεη Πίζησζε 4.814,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑE 45/7336.1   ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2013 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

2. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πληήξεζε δεκνηηθνύ γεπέδνπ 5ρ5, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή 

έθζεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γξαθείν ηερληθώλ έξγσλ , ζηνλ ΠΔΡΔΛΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ 

Δ.Δ., αληί ηνπ πνζνύ ησλ 4.814,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

3. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο σο εμήο: 

α. ην έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84 θαη ησλ ΠΓ 609/85 θαη ΠΓ 171/87. 

β. Σν έξγν πξέπεη λα παξαδνζεί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

γ.  Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο θαη παξέρεηαη 

κε εγγπεηηθή. 

δ. Οη θάζε είδνο εηζθνξέο θαη ηέιε βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

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

Ζ απόθαζε πήξε α/α 37/2013.     

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ                           ΣΑ ΜΕΛΗ 

σπ: Γεώργηος  Εκκ. Κοσρηαληάθες                     σπ: Κωλζηαληίλος Μήλας 

 σπ: Εκκαλοσήι οθίιιας 

 σπ: Αληώληος Ζάγορας 

  

 

                                                           

 

        ωζηό  απόζπαζκα από 

          ηο βηβιίο πραθηηθώλ                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο. Ε  ΚΑΟΤ 

 

 

 

   

     Γεώργηος  Εκκ. Κοσρηαληάθες                     

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΕΙ-Ψ4Ζ


