Α∆Α: ΒΕΦΧΩΕΤ-ΩΑΠ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 27/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 380/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της αριθ.45/2012 µελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάµενου αγροτικού
δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισµού 12.600 ευρώ µε ΦΠΑ, καθορισµός τρόπου
εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση και ανάθεση του έργου στην κα Πιτσάβα Αλεξάνδρα.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 28 του µήνα ∆εκεµβρίου
2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 94932/24-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6
τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος – µέλος

Ο Πρόεδρος -κ. Χιονίδης Σάββας- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 3ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, η εκτέλεση έργων από εργοληπτική
επιχείρηση του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, γίνεται µε σύµβαση, που συνάπτεται µετά από απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές
διατάξεις.
Σύµφωνα, όµως, µε την περιπτ. ε, της παρ 2 του άρθρου 9 του Π∆ 171/87, ορίζεται ότι αν η
αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά µε την απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων που εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτ. γ' της παρ.
2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84, η εκτέλεση του έργου µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση. Στην
ειδική αυτή περίπτωση η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση
λαµβάνεται, προκειµένου για δήµους από την Οικονοµική Επιτροπή.
Κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 εκδόθηκε η
Απόφαση
του
Υπουργού
Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας
και
∆ηµοσίων
Έργων
αριθ.
∆2α/04/40/Φ.Ν.294/86, και ισχύει όπως αναπροσαρµόστηκαν τα όρια της απευθείας ανάθεσης µε
την ΥΑ ∆17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547). Το όριο της απευθείας ανάθεσης από τη δηµαρχιακή
(πλέον οικονοµική) επιτροπή καθορίζεται µέχρι ποσού προϋπολογιζόµενης δαπάνης έργου
……………………………….των τριών εκατοµµ. πεντακοσίων (3.500.000) χιλιάδων δραχµών (10.471,46
Ευρώ) για τους λοιπούς ∆ήµους………………... Προκειµένου για ηλεκτροµηχανολογικά έργα τα
παραπάνω ποσά µειώνονται στο µισό. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ σύµφωνα µε
την παρ. 8 άρθρο 13 του Ν. 2130/93.
Τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 28 παρ 1
περιπτ. ε.
Επίσης 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 ∆ήµων 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 ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν.
294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆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
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Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις
ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόµιµες".
Ύστερα από τα παραπάνω, υποβάλλεται η αριθ.45/2012 µελέτη του έργου «Συντήρηση
υφιστάµενου αγροτικού δικτύου ∆ηµοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισµού 12.600 ευρώ µε
ΦΠΑ (10.243,90 + 2.356,10 ΦΠΑ23%), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρµόδια και η οποία αφορά
τη συντήρηση του υφιστάµενου αγροτικού δικτύου της ∆.Ε. Πέτρας.
Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του δήµου µας του τρέχοντος έτους µε
την αριθ.289/2012 απόφαση ∆.Σ. και υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 12.600,00 ευρώ στον ΚΑ
02.10.30.7333.803 του προϋπολογισµού µας (η εγγραφή έγινε µε την αριθ.265/2012 απόφαση
∆.Σ.) και ψηφίστηκε µε την αριθ.162/2012 απόφαση Ο.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω ο προεδρεύων ζήτησε την έγκριση της µελέτης, τον καθορισµό τρόπου
εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση και πρότεινε την ανάθεσή του στη µηχανικό έργων
υποδοµής Τ.Ε. – Ε∆Ε, Πιτσάβα Αλεξάνδρα του Κων/νου, µε Α.Φ.Μ. 102057039 που έχει εµπειρία
σε ανάλογα έργα.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Εγκρίνει την 45/2012 µελέτη του έργου «Συντήρηση υφιστάµενου αγροτικού δικτύου
∆ηµοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισµού 12.600,00 ευρώ µε ΦΠΑ και καθορίζει τον τρόπο
εκτέλεσής του µε απευθείας ανάθεση.
Β. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην Πιτσάβα Αλεξάνδρα µηχανικό έργων υποδοµής
Τ.Ε. - Ε∆Ε µε Α.Μ./ΕΕΤΕΜ 41164, µε το ποσό των 12.600,00 ευρώ µε ΦΠΑ.
Μειοψηφούντος του Μηλιώτη Νικολάου και παρόντος του Μαλτζάρη Ιωάννη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 380/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 15-01-2013
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Ζωή Σερετίδου

Π.Μ.
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