ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
------------------------------------------από το 11ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου.
Αριθμός απόφασης 47/2012.
Περίληψη
-----------------Ανάθεση σύνταξης τεχνικής μελέτης αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Κάσου.
Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Κάσου, μετά από
μετά από πρόσκληση του Προέδρου της με αριθ. Πρωτ. 3071/19-10-2012, που επιδόθηκε σε
καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –7- μελών
βρέθηκαν παρόντα –5- μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
-------------------1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος
2.- Μαρία Φραγκούλη, Μέλος
3.- Κων/νος Μ. Μηνάς, Μέλος
4.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος
5.- Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
-----------------1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου
2.- Ιωάννης Μονδάνος, αν και νόμιμα
προσκλήθηκε

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο.
Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση του θέματος, θεωρώντας το κατεπείγον και κάλεσε το
Σώμα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.
Το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον
Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του
Ν.3852/2010
καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση,
να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση σύνταξης τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής
αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β
του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης
και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή
του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με την υπ αριθμ.
1549/28-5-2012 επιστολή μας ζητήσαμε από την ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ να
αναλάβει την σύνταξη τεχνικής μελέτης για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με το υπ αριθμ. 2782/07-6-2012 έγγραφό της μας
γνωστοποίησε ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας
και ότι η σύνταξη της τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Α.) του
Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου στη θέση ΄΄Μαρίτσα΄΄ επιτρέπεται να ανατεθεί σύμφωνα με το Ν.
3316/22-02-2005 ΄΄Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις΄΄, καθώς και το άρθρο 209 του Ν.3463/2006

(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) σύμφωνα με τον από 12/03/2012 θεωρημένο φάκελο
Έργου από την Υπηρεσία.
Από έρευνα αγοράς υπέβαλαν προσφορά για την σύνταξη της σχετικής μελέτης οι :
1.- Νίκος Χατζηνικολάου - Πολιτικός Μηχανικός – Αντ. Βολονάκη 1 – ΡΟΔΟΣ ποσού
2.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.- Δημήτριος Μ. Σαραντόπουλος – Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.- Γρηγορίου
Ε΄ 10 & Δενδρινού – ΡΟΔΟΣ , ποσού 1.900,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση τυο Προέδρου και είδε :
1.- Τις διατάξεις του το Ν. 3316/22-02-2005 ΄΄Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις΄΄,
2.- Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
3.- Τις προσφορές των ενδιαφερομένων
4.- Το υπ αριθμ. 2782/07-6-2012 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :
1. Αναθέτει στον Δημήτριο Μ. Σαραντόπουλο – Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό
Ε.Μ.Π.- Γρηγορίου Ε΄ 10 & Δενδρινού – ΡΟΔΟΣ, την σύνταξη τεχνικής μελέτης
περιβαλλοντικής αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Α.) Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου, αντί του ποσού
των 1.900,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Η μελέτη θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
3. Ψηφίζει πίστωση 2.204,00 ευρώ σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους
2012 Κ.Α.Ε. 30/7413.3.
Η απόφαση πήρε α/α 47/2012.
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