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απφ ην 5
ν
 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 27/2011. 

                                                               Π ε ξ ί ι ε ς ε 

 

                                      Αλάζεζε ζχληαμεο ηνπνγξαθηθψλ ζρεδίσλ .  

                                              

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 25ε Ινπιίνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα  

θαη ψξα   12:00   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Κάζνπ, κεηά 

απφ   κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 2392/20-7-2011, πνπ 

επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην  άξζξν 

75 ηνπ Ν.3852/10. 

        Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν –7- 

κειψλ βξέζεθαλ παξφληα –5- κέιε: 

 

                      Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

              --------------------                                                      ------------------ 

1.- Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξφεδξνο             1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο  θαη   

2.- Μελάο Ιεξνκφλαρνο, Μέινο                         2.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ αλ  θαη   

3.- Μαξία  Φξαγθνχιε, Μέινο                                λφκηκα πξνζθιήζεθαλ 

4.- Κσλ/λνο Μ. Μελάο, Μέινο 

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο                                       

      Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ Γεκνηηθφ ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 7
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  εμέζεζε φηη 

ππάξρεη αλάγθε ζχληαμεο ηνπνγξαθηθψλ ζρεδηαγξακκάησλ γηα ηα αθίλεηα ηνπ 

Γήκνπ : 

1.- Σνπ νηθνπέδνπ κε ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ Πνιπταηξείνπ 

Κάζνπ 

2.- ησλ δχν (2) παηδηθψλ ραξψλ νηθηζκνχ Αξβαληηνρψξη 

3.- Σνπ ηκήκαηνο ηεο παξαιίαο απφ ηελ ξάκπα αλέιθπζεο ζθαθψλ ηνπ λένπ ιηκέλα 

Κάζνπ πξνο πεξηνρή ΤΜΙΑΚΟ ΓΤΑΛΟ κε ζπληεηαγκέλεο 

4.- Σελ ζχληαμε αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ θάηνςεο θαη ηνκήο ηνπ θηηξίνπ 

Νεπηαγσγείνπ Φξπ. 

Απφ έξεπλα αγνξάο, πνπ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία ζε 

παξφκνηεο εξγαζίεο θαη κε εκπεηξία είλαη ν ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΙΧΑΝΝΟΤ – ΡΟΤΦΑ – 

ΠΣΤΥΙΟΤΥΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ.  κε έδξα ηελ ΚΑΟ ε πξνζθνξά 

ηνπ νπνίνπ ηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.135,00 επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ. 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππ φςε ηεο: 

1.- Σν άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Ν.2539/97, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 9 παξ. 9 

ηνπ Ν.2623/98 

2.- Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζρεδηαγξακκάησλ  

3.-  Σν άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 28/80 

4.-  Σελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε  

5.-   Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07, 

 



 

 

                                      Α π ν θ α ζ ί δ ε η             Ο κ φ θ σ λ α   : 

 

Α.- Δγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζχληαμεο ηνπνγξαθηθψλ 

ζρεδηαγξακκάησλ γηα ηα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ : 

1.- Σνπ νηθνπέδνπ κε ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ Πνιπταηξείνπ 

Κάζνπ 

2.- ησλ δχν (2) παηδηθψλ ραξψλ νηθηζκνχ Αξβαληηνρψξη 

3.- Σνπ ηκήκαηνο ηεο παξαιίαο απφ ηελ ξάκπα αλέιθπζεο ζθαθψλ ηνπ λένπ ιηκέλα 

Κάζνπ πξνο πεξηνρή ΤΜΙΑΚΟ ΓΤΑΛΟ κε ζπληεηαγκέλεο 

4.- Σελ ζχληαμε αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ θάηνςεο θαη ηνκήο ηνπ θηηξίνπ 

Νεπηαγσγείνπ Φξπ, ζηνλ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΙΧΑΝΝΟΤ – ΡΟΤΦΑ – ΠΣΤΥΙΟΤΥΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ.,  ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.135,00 επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Β.- Φεθίδεη πίζησζε 4.831,40 επξψ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 30/7413.2 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2011 γηα ηελ παξαπάλσ αηηία. Σα 

νηθεία ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο δηθαηνχρνπ 

εηαηξείαο. 

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

 

    Η απφθαζε πήξε α.α.  27/2011. 

 

 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 

ππ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                       ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ 

                                                                   ππ: Μ.Δ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                                                   ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

                                                                   ππ: I. A. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                                                    

 

       ΧΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

       ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ                                   Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ 

 

 

 

    ΓΔΧΡΓΙΟ  ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                    ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 


