ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
------------------------------------------ο
από το 11 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου.
Αριθμός απόφασης 50/2012.
Περίληψη
-----------------Ανάθεση εκτέλεσης έργου ΄΄ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ΄΄.
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.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του οικονομικού έτους 2012 που συνέταξε το δημοτικό συμβούλιο
περιλαμβάνεται το 7ο κατά σειρά προτεραιότητας έργο με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ –
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης
20.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:
«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει
τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με
διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την
περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του
κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης
αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για
τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους
όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο
ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»
Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της
παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το
αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών
έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την
εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
(Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την
ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη
δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες".

Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, κατατέθηκαν στο Δήμο μας οι προσφορές :
1.- ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΡΟΥΦΑΣ ύψους 3.364,00 ευρώ.
2.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΧΑΛΚΙΑΣ ύψους 4.060,00 ευρώ.
Ως εκ τούτου προτείνεται ανάδοχος του έργου ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΥΦΑΣ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόμενος εργολάβος ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ν.
ΙΩΑΝΝΟΥ - ΡΟΥΦΑΣ παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αμοιβή του βρίσκεται μέσα σε λογικά
πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση του έργου και τη
διάθεση της απαραίτητης πίστωσης.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84
3. το άρθρο 72 παρ.1 εδ. δ. του Ν.3852/2010, επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται επείγουσα,
διότι πρέπει να καταγραφούν και να αποκτήσουν τίτλους κυριότητας άμεσα τα ακίνητα του
Δήμου Κάσου.
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. τις παραπάνω προσφορές
6. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου
7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου, στον ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΡΟΥΦΑ, αντί του ποσού των
3.364,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
1.- Ψηφίζει Πίστωση 3.364,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑE 30/7413.2 του προϋπολογισμού του
έτους 2012 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω έργου.
3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:
α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ
171/87.
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί μέχρι την 31/12/2012.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης και
παρέχεται με εγγυητική.
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

4.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κάσου για την υπογραφή της οικείας σύμβασης.
Η απόφαση πήρε α/α 50/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ: Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
υπ: Κ.Μ.ΜΗΝΑΣ
υπ: Μ.Β.ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

