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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 8ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Μεγανησίου 

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση του έργου  ΛΙΘΙΑ ΑΘΕΡΙΝΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ. 

.  

 

Στο ∆ηµαρχείο σήµερα 11 Ιουλίου 2011 ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 12.00 στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 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 µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ζαβιτσάνος Ευστάθιος               

2.Κονιδάρης Αλκιµος                       Κονιδάρης Αθανάσιος 

3. Πολίτη Βησσαρία 

4.Αργύρης Γεώργιος 

5.Καββαδά Αικατερίνη 

6.Μάλαµας Σπυρίδων 

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Μάντζαρη Βησσαρία. 

ΘΕΜΑ.Απ ευθείας ανάθεση ΛΙΘΙΑ ΑΘΕΡΙΝΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ. 

 
 
Εισηγητής ο κος ∆ήµαρχος ο οποίος είπε, 
Κύριοι σύµβουλοι, σας καταθέτω την µελέτη για την εκτέλεση του έργου ΛΙΘΙΑ 
ΑΘΕΡΙΝΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ. 
 
    Πέραν του ότι ως γνωστόν τα έργα τα οποία δίνονται δι απ ευθείας ανάθεσης 
στερούνται του ποσοστού 18% από το εργολαβικό όφελος δια της νέας νοµοθεσίας 
οι τιµές των νέων µελετών είναι µειωµένες  κατά προσέγγιση σε ποσοστό τάξεως 
25% µε 30% µε αποτέλεσµα τη δυσκολία της εξεύρεσης Ε∆Ε για την ανάθεσή τους 
.Συνεπώς  έχω τη γνώµη ότι θα πρέπει και για τον πρόσθετο λόγο των 
µεταφορικών εξόδων που απαιτούνται, ότι δεν θα πρέπει να  αναζητούνται 
εκπτώσεις για τη σχετικά οµαλή εκτέλεση των εργολαβιών. 
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    Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω η εν λόγω έργο να ανατεθεί στον ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
ΚΟΥΡΤΗ Εργολάβο  µε ποσοστό έκπτωσης 0% καθόσον πέραν των άλλων η εν 
λόγω  εταιρεία εγγυάται το εµπρόθεσµο και έντεχνο της κατασκευής διαθέτοντας 
προς τούτο όλα τα αναγκαία µηχανήµατα. 
 
 
Το κόστος της προµήθειας έργου υπολογίζεται πως ανέρχεται σε   12.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
Η Οικονοµική επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη. 
Την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.2274-04 
Την παρ.2 του άρθρου 111 του Ν.3463/2006 
To N.2362/1995 σχετικά µε τα όρια ανάθεσης προµηθειών. 
Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 
Την αριθ.  28 /2011 µελέτη. 
Την εξειδικευµένη πίστωση που έχει γραφεί στον πρ/σµό και στον ΚΑ 
30/7323.033 
Την  απόφαση που καταρτίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2011. 
 
                              
 
                                        

 
               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Οµόφωνα. 
  Εγκρίνει την εισήγηση του κυρίου ∆ηµάρχου και αναθέτει απ ευθείας  την 

εκτέλεση του έργου    ΛΙΘΙΑ ΑΘΕΡΙΝΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ     

προυπολογισµού µε ΦΠΑ 12.000,00    στον  κο ΚΟΥΡΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
µε ποσοστό έκπτωσης 0% σύµφωνα µε τους όρους και  τις τιµές της αριθ.   
28/2011 µελέτης  που συντάχθηκε και θεωρήθηκε νόµιµα. 
Η πίστωση έχει γραφεί στον πρ/σµό 2011 και στον ΚΑ 30/7323.033. 
Εξουσιοδοτεί τον κο ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   42. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                         Τα Μέλη 
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                                  Όλα τα παρόντα                 
                                              Ακριβές απόσπασµα 
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