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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αρ. Απόφασης:

14/2016

ΘΕΜΑ: :

Απ’ ευθείας ανάθεση έργου:
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 1 η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ.
Δράμας, υπό την Προεδρία του προεδρεύοντα πρώτου σε ψήφους εκλογής, κ.
Καραμπατζάκη Δημητρίου, μετά από την 3806/29-01-2016 γραπτή πρόσκληση του
προέδρους της Μαμσάκου Χριστοδούλου – Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) .
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν
παρόντα 6 μέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καραμπατζάκης Δημήτριος
Ηλιάδης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σολάκης Άγγελος
Ψαρράς Γεώργιος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Χριστόδουλος Μαμσάκος
2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
3) Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Ψαρράς
Γεώργιος.
Με την παρουσία και της Αγγελικής Τσιπουρίδου, υπαλλήλου του Δήμου
Δράμας, αναπληρώτριας γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Δράμας, ο προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο προεδρεύων εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα
μέλη της επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 3715/28-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», και καλεί αυτά να
αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια ο προεδρεύων αναφέρει ότι το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας
έχει όπως παρακάτω :
«ΣΧΕΤ.: Η με αρ. 2/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Προκειμένου η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
που αφορά εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου του δήμου Δράμας
στις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία τη νύχτα του Σαββάτου 16-012016 προς την Κυριακή 17-01-2016, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την
εκτέλεσή του με απ΄ ευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ
171/87 (αρθρο 9 παρ. 2β) «…ανάγκη κατεπείγουσα, που προέκυψε από θεομηνία ή
ανωτέρα βία και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως», της παρ. 2 περ. γ΄ του
άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και της ΕΔ2α/03/40/ΦΝ294/86 απόφασης υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ.
Επισημαίνεται ότι η περίπτωση αυτή είναι διακριτή από την περίπτωση απ’
ευθείας ανάθεσης με τα προβλεπόμενα στο άρ. 28 του Ν3669/08, επομένως ο
προϋπολογισμός επιδέχεται ποσοστό προσαύξησης γενικών εξόδων και
εργολαβικού οφέλους.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των

69.105,69 ευρώ

(85.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%).
Σημειώνεται ότι το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 και θα
εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, σε εφαρμογή
του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν3463/06 (ΚΔΚ) όπως ισχύει σήμερα «…Στις
περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος (δηλαδή την
άμεση

αποκατάσταση

αποχέτευσης, άρδευσης,

απρόβλεπτων

ζημιών

σε

δίκτυα

ύδρευσης,

φωτισμού και σε δρόμους) και στις περιπτώσεις

απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών
και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει
στον

προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η
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αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την
ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»
Παρακαλούμε για την άμεση σύγκλιση της επιτροπής λόγω του κατεπείγοντος της
διαδικασίας, για την λήψη σχετικής απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου :
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» σε
εργολήπτη δημοσίων έργων.
CPV: 45233120-6.»
Στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος εισηγητής του θέματος πρότεινε ως
ανάδοχο του έργου την εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. μετά από την 3990/29-012016 σχετική τους αίτηση, όπου προσφέρουν έκπτωση 20% (είκοσι τοις εκατό) επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την εκτέλεση του έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
Είδε τις διατάξεις του αρθρου 75 του Ν. 3852/2014 , το έγγραφο της υπηρεσίας,
την 3990/29-01-2016 αίτηση – προσφορά της εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε..

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», προϋπολογισμού
69.105,69 ευρώ (85.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%), στην ανάδοχο εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ
Α.Τ.Β.Ε.Ε. με τίμημα 68.000 ευρώ με το Φ.Π.Α..
Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη
Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 και θα εγγραφεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, σε εφαρμογή του άρθρου 158, παρ. 7 του
Ν3463/06 (ΚΔΚ) όπως ισχύει σήμερα
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

