
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 4671/12-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και λόγω

απουσίας του  τακτικού  μέλους  κ.  Δημητριάδη Χρήστου,  παραβρέθηκε το αναπληρωματικό

μέλος η  κ. Σαράντη Μαρία.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε   ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Αστέριος Ζωγράφος,  Πρόεδρος Ο.Ε.,  2 Ζαβράκογλου Άγγελος, 3.  Βασιλάκης

Αθανάσιος 4. Κανταράς Αναστάσιος 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε., 6. Σαράντη Μαρία

αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καραφουλίδης Αναστάσιος,  τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος:   1ο  Έκτακτο Ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή νησίδων  στην  περιοχή

Νοσοκομείου Πολυγύρου»

Αριθμός Απόφασης: 35

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.  μετά  την  ομόφωνη

αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα πριν από την ημερίδα διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος

χαρακτήρα του θέματος (κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων)  και τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15

παρ.1 του ΠΔ 171/87:

«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα

δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές (5.869,41 €), η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση

με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή

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

συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική

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

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Οικονομική Επιτροπή (πρώην δημαρχιακή επιτροπή) ή το κοινοτικό

συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με

διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον

συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.»
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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  Δήμων  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  Δημόσιων  Έργων  (ΑπόφασηΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.

294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β),  όπως  τροποποιήθηκε με  την  όμοια  Δ17α/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

Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις

ανάθεσης  των  ανωτέρω  έργων  από  τη  Οικονομική  Επιτροπή  (πρώην  δημαρχιακή  επιτροπή)

θεωρούνται νόμιμες".

Επίσης , σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3669/08 ,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του

άρθρου 35 του Ν.4053/2012  και συμπληρώθηκε με την  παρ.13 του άρθρου 19 του Ν.4071/12-

(κωδικοποίησε τις διατάξεις: άρθρο 4 παρ.2γ του Ν.1418/84,άρθρο 83 του Ν.2362/95),ορίζονται τα

εξής:"Προϋποθέσεις  εφαρμογής  της  απευθείας  ανάθεσης  ή  διαγωνισμού  μεταξύ

περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η απευθείας ανάθεση ή

διαγωνισμός  μεταξύ  περιορισμένου  αριθμού  προσκαλούμενων  εργοληπτικών  επιχειρήσεων,  ως

τρόπος  επιλογής  εργοληπτικής  επιχείρησης  για  την  κατασκευή  δημόσιου  έργου,  αποτελεί

εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο:

γ)  όταν  πρόκειται  για  την  κατασκευή  μικρών  έργων  και  εργασιών  συντήρησης  τα  οποία

εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης

της  παρ.  1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987 (Α'  84)  και  η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους  δεν

υπερβαίνει ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του

Υπουργού Υποδομών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του

άρθρου 35 του ν 4053/2012."

Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος με εμπειρία σε ανάλογα έργα είναι η

εταιρία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099334013, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, η οποία δέχτηκε να εκτελέσει το παραπάνω έργο, έναντι του ποσού των 3.435,32 με

Φ.Π.Α.

Το  έργο  που  πρόκειται  να  κατασκευασθεί,   αφορά  στην  ανακατασκευή  της  νησίδας

έμπροσθεν του Νοσοκομείου Πολυγύρου λόγω αυξημένης επικινδυνότητας (τροχαία ατυχήματα).

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί καθαίρεση της υπάρχουσας νησίδας και ειδικότερα καθαίρεση των

κρασπεδόρειθρων,  των  τσιμεντένιων  πλακών  και  του  σκυροδέματος.  Στην  ίδια  θέση  θα

κατασκευαστεί  νέα  νησίδα  από  γρανιτοκυβόλιθους  διαστάσεων  10*10*5cm,  οι  οποίοι  θα

εδράζονται σε βάση σκυροδέματος  C12/15,  οπλισμένου ελαφρά με δομικό πλέγμα Τ131 και θα

είναι υπερυψωμένη σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου. Η συναρμογή των γρανιτοκυβολίθων με

την υφιστάμενη άσφαλτο θα γίνει με τσιμεντοκονία  η οποία θα χρωματιστεί με έντονο κίτρινο
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χρώμα για λόγους ασφαλείας. Τέλος θα τοποθετηθούν κολωνάκια (τύπου λόγχες) για την αποτροπή

παράνομης στάθμευσης και ατυχημάτων.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γ.  Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των Μηχανικών του Δήμου και τους 

νόμους που ισχύουν για τα δημόσια έργα που εκτελούνται στο Νομό Χαλκιδικής.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόμενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η
αμοιβή του βρίσκεται μέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με
την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87,
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84,
3. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’),
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08,
5. το άρθρο 19 του Ν. 4071/12,
6. την παραπάνω προσφορά,
7. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου,
8.  το  γεγονός  ότι  το  παραπάνω  έργο  έχει  ενταχθεί  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  και
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατα ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1.  Εγκρίνει,  ψηφίζει  και  διαθέτει  πίστωση  3.435,32  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6262.027  του
προϋπολογισμού του έτους 2016 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου:  «Ανακατασκευή
νησίδων στην περιοχή  Νοσοκομείου Πολυγύγυρου ».
2.- Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εταιρία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 099334013,  Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, όπως περιγράφεται
στην  τεχνική  περιγραφή  του  υπαλλήλου  του  Δήμου  που  συντάχθηκε,  έναντι  του  ποσού  των
3.435,32 €.
3.- Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:
το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των ΠΔ 609/85 και ΠΔ 171/87,
όπως ισχύουν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της τεχνικής έκθεσης
(περιλαμβάνεται  το  κονδύλιο  των  απρόβλεπτων  και  δεν  περιλαμβάνονται  τα  κονδύλια  της
αναθεώρησης  και  του  Φ.Π.Α.)  και  παρέχεται  με  εγγυητική  επιστολή  του  αναδόχου  την  οποία
καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η πίστωση προέρχεται από ΤΑΚΤΙΚΑ.
Το σχετικό συμφωνητικό με τον ανάδοχο θα καταρτισθεί από την Δήμαρχο.
Το έργο πρέπει να παραδοθεί σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.
Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου.

 Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη της Ο.Ε  Κανταράς Αναστάσιος  &

Τσινάς Αργύριος.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     35/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  18η Απριλίου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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