ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 11/05-06-2013
Αριθ.Αποφ. 144/2013
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση αγωγών
ύδρευσης στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων } προϋπολογισμού 12.582,00€.
Στους Μολάους, σήμερα, την 05-06-2013 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 10:30 π.μ.

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12469/30-05-2013
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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Ιατρόπουλος Δημήτριος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Χαραμής Αντώνης

3.Μαρούσης Χαράλαμπος
4.Μαυρομιχάλης Κων/νος
5.Λύρας Χαράλαμπος
6.Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)
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 και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την αριθ. 136/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και εγγράφηκε πίστωση
12.582,00€ στον ΚΑ 25-7326.052 με τίτλο << Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων >> του Δήμου Μονεμβασιάς και εντάχθηκε στο
Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου
μας απέστειλε την αριθ. 94/2013 Τεχνική Μελέτη του έργου « Αντικατάσταση
αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων» προϋπολογισμού δαπάνης
12.582,00€ μαζί με το Φ.Π.Α..
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι 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.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στην
απευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου σε εργολάβο δημοσίων έργων.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε
υπόψη την 136/2013 απόφαση του Δ.Σ. , την αριθ. 94/2013 μελέτη που
συντάχθηκε από τον μηχανικό κ. Πανάγο Άγγελο , και έχοντας υπόψη και τις
διατάξεις: α) των άρθρων 93 , 103 και 208 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006 β) του Ν.
3731/08
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «<< Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων» στον κ. Πλουμιτσάκο Αντώνιο ο οποίος
διατηρεί ανάλογη επιχείρηση με Α.Φ.Μ. 042275532 , αντί του ποσού των
12.582,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. και έκπτωση 0%.
 Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.582,00€ του Κ.Α. 25-7326.052 του σκέλους των
εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την πληρωμή της
εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως πιο

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

