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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης/26-07-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αρ. Απόφασης:

152/2016

ΘΕΜΑ: :

Απ’ ευθείας ανάθεση έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 26ης Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία
του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , μετά από την 28202/2207-2016 γραπτή πρόσκλησή του, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής, 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 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σολάκης Άγγελος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.
4.

Καραμπατζάκης Δημήτριος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Ηλιάδης Νικόλαος
Ζαχαριάδης Παύλος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε και δεν παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ.
Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη
της επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 27033/14-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ», και καλεί αυτά να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει ότι το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας έχει όπως
παρακάτω :
«ΣΧΕΤ.: Προκειμένου η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»
που αφορά εργασίες οδοποιίας (εργασίες
αποκατάστασης φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων)
της Τοπικής Κοινότητας
Μακρυπλαγίου, προτείνουμε την εκτέλεσή του με απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργολήπτη
δημοσίων έργων, σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 171/87 (αρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο ε),
της παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και της
ΕΔ2α/03/40/ΦΝ294/86 απόφασης
υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.629,03 € (6.980,00 € με ΦΠΑ
24%).
Σημειώνεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 με τις 572/2015 και
334/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε για την απόφασή σας, την έγκριση της δαπάνης που προαναφέρθηκε και για
την ψήφιση της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ. 30.7323.89.
Στη Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών, κοινοποιείται το παρόν για την έκδοση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης ποσού 6.980,00 € με CPV: 45233120-6.»
Στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος εισηγητής του θέματος πρότεινε ως
ανάδοχο του έργου την κ. Ανθυμίδου Αφροδίτη (Α.Φ.Μ. 029236352)
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. και έλαβε
γνώση της πρότασης της υπηρεσίας.
Είδε τις διατάξεις του αρθρου 75 του Ν. 3852/2014 καθώς και το έγγραφο της
υπηρεσίας .

Αποφασίζει

Ομόφωνα


Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ» στην
ανάδοχο την κ. Ανθυμίδου Αφροδίτη.

Εγκρίνει την δαπάνη και την σχετική πίστωση 6.980,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.89.
Το έργο θα ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 με τις 572/2015 και 334/2016
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

