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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 26/13-12-2016
Αριθ.Αποφ. 341/2016
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
στην ΤΚ Παπαδιανίκων } προϋπολογισμού 7.200,00€
Στους Μολάους, σήμερα την 13-12-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19429/09-12-2016 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2 Σουρλάς Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Χριστάκος Σταύρος

Αναγνωστοπούλου Ελένη

4. Καλογερίνης Ηλίας
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
Με την αριθ. 282/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και εγγράφηκε πίστωση 7.200,00€
για το έργο με τίτλο { Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Παπαδιανίκων } σε
βάρος του ΚΑ 30-7323.097 και εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016.
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 δεν
έχει καταργηθεί ρητά το άρθρο 15 του π.δ 171/87 σύμφωνα με το οποίο :
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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 γίνεται 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 παράγραφο 3
του άρθρου 4 του Ν. 1416/1984. 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.
Κατόπιν των ανωτέρω προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην άμεση εκτέλεση του
ανωτέρου έργου εισηγούμαι λοιπόν στην Ο.Ε.
 Να εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την
εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
 Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου .
 Να αναθέσει την εκτέλεσή του σε εργολάβο Δ.Ε.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου , συζήτησε
επί του θέματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) των άρθρων 103, 209 , 210 του Ν.
3463/2006 β) τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171 1987 ‘’Όργανα που αποφασίζουν
ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α.
και άλλες διατάξεις’’ γ) του ν.4412/2016,δ) το τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2016 ε) Την τεχνική περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για
την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου:
Αποφασί ζει Ομόφωνα
 Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρου έργου την απευθείας ανάθεση αυτού
σε εργολάβο Δ.Ε. ή σε Εμπειροτέχνη ο οποίος κατέχει ανάλογο εργολαβικό πτυχίο.
 Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Παπαδιανίκων
».
 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Δ.Ε. { ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ}
με ΑΦΜ 044242430 και έκπτωση 0%.
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 Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.200,00€ του ΚΑ 30-7323.097

του

σκέλους των

εξόδων για την πληρωμή του ανωτέρου έργου.
 Ο ανωτέρω εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ποσού
300,00 €.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

