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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  14/2015 
 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 5
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 

 
Θέμα : «Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου ‘’Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Κάσου’’ και 

διάθεση πίστωσης ». 
     

     Στην Κάσο, σήμερα   05 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου Κάσου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 

862/05-03-2015 έγγραφη πρόσκληση   της  Προέδρου της Μαρίας Μαλανδρή  που δημοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα πέντε 

(5) μέλη, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                      1. Γεώργιος Παμπαφίκος, Εκτός Κάσου  

2. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος    2.  Εμμανουήλ Παρλής, εκτός Κάσου 

3. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος                       

4. Λαμπρινή Γενειάδου, Μέλος 

5. Νικήτας Κρητικός, Μέλος   

       

Η κ. Πρόεδρος προχώρησε σε ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του θέματος. 

To Σώμα   αποφάσισε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του. 

Η Πρόεδρος  κατά την εισήγηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι με την υπ 

αριθμ. 147/2014 απόφαση του Δ.Σ. Κάσου καθόρισε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ Δήμου Κάσου» με ανοιχτό διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με την §13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 « Οι Δήμοι και οι κοινότητες,….. δύναται να 

αναθέτουν απευθείας ή με συν οπτική διαδικασία (ανοιχτό διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών που δεν 

υπάγονται στις διατάξεις του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του 

ν.22362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών….. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) 

απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού 

συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων που εγκρίνει τα 

συντασσόμενα τεύχη ». 

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) προβλέπουν τα ανώτατα επιτρεπτά χρηματικά 

όρια για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ποσά δύναται 

να αναπροσαρμόζονται. Τα χρηματικά όρια αυξήθηκαν με την 20244710/602/0026/1998 (ΦΕΚ 431Β΄) 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του Υπουργού και με την υπ΄αριθμ. απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β’) αυξήθηκαν εκ νέου με την αρ. απόφαση 

35130/739/09,08,2010 ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β)  απόφαση Υπουργείο Οικονομικών ως εξής¨ : α) 

Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) με συνοπτική διαδικασία 

(πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα 
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χιλιάδων (60.000)  ευρώ, γ) με διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των εξήντα (60.000) χιλιάδων ευρώ. 

Οι προορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται  σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας 

πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ.ε΄της §1 του άρθρου 72 του Ν.38552/2010
η
 

ΟΕ καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις εδ.δ΄της §1 του αρ.72 του Ν.3852/2010 η ΟΕ αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τους όρους της διακήρυξης και να 

διαθέσει τις πιστώσεις και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/1. 

Την §4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν.3536/07. 

Την § 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08. 

Το άρθρο 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). 

.                                        

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης  του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 

Δήμου Κάσου», όπως αυτοί περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη που εγκρίθηκαν από την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

2) Ψηφίζει πίστωση ποσού 89.320,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20/7341.0002 του δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2015 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2015.  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ       

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Ευαγγελία Δημητρίου  

 υπ: Βασίλειος Παπαγεωργίου 

 υπ: Λαμπρινή Γενειάδου  

                                                         υπ: Νικήτας Κρητικός             

  

 

       

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

           

Μαρία Μαλανδρή                   
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