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∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 6/23-03-2015
Αριθ.Αποφ. 67/2015
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο {∆ιαµόρφωση προαυλίου χώρου
Γυµνασίου Μολάων } προϋπολογισµού 12.500,00€ .
Στους Μολάους, σήµερα, την 23-03-2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3993/19-03-2015
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)

∆ουµάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαµπος

3. Καλογερίνης Ηλίας
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την αριθ. 19/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 και εγγράφηκε πίστωση 12.500,00€
για το έργο µε τίτλο { ∆ιαµόρφωση προαυλίου χώρου Γυµνασίου Μολάων } σε
βάρος του ΚΑ 30-7326.005 και εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015.
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆όµησης & Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας απέστειλε
την αριθ. 55/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου «∆ιαµόρφωση προαυλίου χώρου
Γυµνασίου Μολάων » προϋπολογισµού δαπάνης 12.500,00€ µαζί µε το Φ.Π.Α., η
οποία συντάχθηκε την 17-03-2015 από τον µηχανικό κ. Πατσά Σοφία, και θεωρήθηκε την
ίδια ηµέρα από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,∆όµησης &
Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας.
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.∆.
171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων που
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης
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έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν.
294/28.3.1986
(ΦΕΚ
137
Β),
όπως
τροποποιήθηκε
µε
την
όµοια
∆17α/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 ∆ήµων 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.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο το µέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη η οποία
ανέφερε ότι διαφωνεί µε την απευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου διότι πιστεύει ότι όλα
τα έργα θα πρέπει να εκτελούνται από κρατικό φορέα ή από τον ίδιο το ∆ήµο , ο οποίος
θα πρέπει να διαθέτει την τεχνογνωσία , το προσωπικό και τα µηχανήµατα.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, άκουσε τις
απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου ,& έλαβε υπόψη την αριθ. 55/2015 µελέτη που
συντάχθηκε από την µηχανικό κ. Πατσά Σοφία , και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις: α)
των άρθρων 93 , 103 και 208 του ∆ΚΚ Ν. 3463/2006 β) του Ν. 3731/08
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση προαυλίου χώρου Γυµνασίου
Μολάων » στον κ. Κότσιφας Γεώργιος ο οποίος διατηρεί ανάλογη επιχείρηση
µε Α.Φ.Μ. 069634650 αντί του ποσού των 12.500,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. και
έκπτωση 0%.
 Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.500,00€ του Κ.Α. 30-7326.005 του σκέλους των
εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 για την πληρωµή της εκτέλεσης του
ανωτέρω έργου.
Κατά της ανωτέρω ανάθεσης µειοψήφησε το µέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου
Ελένη για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

