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Α π ό σ π α σ μ α 

 

Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ελασσόνας. 

                                                                                         

  Αριθμ. απόφασης  44/2016                               Περίληψη 

 

Απευθείας ανάθεση του έργου  «Κατασκευή 

πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Δολίχης».  

 

Στην Ελασσόνα σήμερα την  18
η
  του μηνός Απριλίου του έτους   2016,  ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 12:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ελασσόνας, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ελασσόνας, 

δυνάμει της με αριθμ. 7598/13-04-2016 γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της για 

να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Κατά τη συνεδρίαση ήσαν παρόντες οι : 

1. Λέκκας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος και μέλος της Ο.Ε. 

2. Κωτούκας Ηλίας, Αντιδήμαρχος και μέλος της Ο.Ε. 

      3. Γκουτζουρέλας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος και μέλος της Ο.Ε. 

4. Καραγκόγκος Φώτιος, Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε. 

5. Σδάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε. 

6. Έξαρχος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  και μέλος της Ο.Ε. 

      7. Βαρνάς Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε. 

Κατά τη συνεδρίαση ήσαν απόντες οι: 

      1. Ευαγγέλου Νικόλαος, Δήμαρχος, Πρόεδρος της Ο.Ε. 

      2. Αβρανάς Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε. 

 

      Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέκκας Δημήτριος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης όπως αυτό διατυπώνεται ειδικότερα στην περίληψη ανέφερε ότι: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 229/99 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 194
Α
 

αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 και αυξήθηκε από 

300.000 δραχμές σε 2.000.000 δραχμές το ποσό δαπάνης των μικρών έργων, που η 

εκτέλεσή τους γίνεται με αυτεπιστασία ή με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό 

(απευθείας ανάθεση) γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή 

του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση της 

Δημαρχιακής Επιτροπής που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Οικονομική 

Επιτροπή σύμφωνα με τον Ν.3852/210. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν 

τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. Στο 

ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.2130/93.  

Επίσης σύμφωνα με το Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) εξακολουθούν να 

ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87 όπως 
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αυτή τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17α/7/7/96/Φ.Ν.294/27-8-1992 (ΦΕΚ 547Β) 

κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ141Α) 

σύμφωνα με τα οποία ληφθείσεις αποφάσεις ανάθεσης μικροέργων της Δημαρχιακής 

Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες.  

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι να προβούμε με απόφασή μας στην απευθείας ανάθεση 

του παρακάτω μικροέργου, όπως αναλυτικότερα φαίνεται στον παρακάτω 

προϋπολογιστικό  πίνακα και είναι:  

 

α/α         ΕΡΓΑΣΙΑ                                          Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1       Τομή οδοστρώματος 

ασφαλτοκόπτη    
m 1,00 

 

200,00 
200,00€ 

2       Εκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων με τα χέρια                                
m3 20,00 8,00 160,00€ 

3        Χαλύβδινος δομικό 

πλέγμα                                                    
Kg 1,01 300,00 303,00€ 

4       Προμήθεια μεταφορά    

διάστρωση και συμπύ-

κνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργο-

γερανού για κατασκευές       

από σκυρόδεμα κατηγο-

ρίας C20/25       

m3 95,00 30,00  2.850,00€ 

5      Ξυλότυποι συνήθων 

χυτών      κατασκευών                                           
       m2    15,70 15,00   235,50€ 

  
  Δαπάνη   3.748,50€ 

  
  

 

ΦΠΑ 23% 
  862,16€ 

  
  

   

      Σύνολο   
  4.610,66€ 

 

Από έρευνα αγοράς που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο εργολάβος με εμπειρία σε 

ανάλογα έργα είναι ο Αρσένης Νικόλαος κάτοικος Δρυμού Ελασσόνας, η αμοιβή του 

οποίου κατά την προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των 4.610,66 € με ΦΠΑ. 

     

    

   

Η Οικονομική  Επιτροπή 

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις διατάξεις των παραπάνω 

νόμων και Π.Δ. και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία  
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1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην 

Τ.Κ. Δολίχης», προϋπολογισμού 4.610,66 €  με ΦΠΑ  στον εμπειροτέχνη 

εργολάβο ΑΡΣΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΙΩΑΝΝΟΥ με αριθμό μητρώου 268 της 

Δ/νσης τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κάτοικο  

Δρυμού Ελασσόνας.    

2. Ψηφίζει και διαθέτει την πίστωση  που είναι γραμμένη για τον σκοπό αυτό 

στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 στον Κ.Α.  30/7324.01. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.   

Τα μέλη της Ο.Ε.  Βαρνάς Βασίλειος και Έξαρχος Δημήτριος  διαφωνούν  με 

την απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου,  επειδή γίνεται κατάτμηση 

ομοειδών έργων και αποφεύγεται η δημοπρασία,  με αποτέλεσμα να ζημιώνεται 

οικονομικά ο Δήμος, δεν επείγει η εκτέλεση αυτού  και καταψηφίζουν την 

απ΄ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 44/2016. 

 

Αφού συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό υπογράφθηκε απ’ όλα τα παρόντα μέλη. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ελασσόνα την ίδια μέρα 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

 

ΑΔΑ: 79ΜΦΩΡΟ-ΩΡ5


		2016-04-25T14:41:18+0300
	Athens




