
                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 20/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ : 212/2017 ΘΕΜΑ 13ο: Απευθείας  ανάθεση  για  την  εκτέλεση   του  έργου  

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΟΙΝΗΣ  ΩΦΕΛΕΙΑΣ  ΣΤΟΝ  ΤΟ-
ΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ” (6.925,19 ευρώ).

       
     Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  26  Σεπτεμβρίου, του έτους 2017,  ημέρα 
Τρίτη  και ώρα  14:30  (2:30  μ.μ.)  συνεδρίασε η Οικονομική   Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του  Δημάρχου με αριθμό 23117/22-09-2017  που δόθηκε στο κάθε μέλος 
χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7) μελών 
προσήλθαν τέσσερις (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1  Ουργαντζόγλου  Ι.  Απόστολος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος 2 Χουρσόγλου  Δ. Χρήστος
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Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος, 
αναπληρωματικό μέλος,  στη θέση 
του κ. Κετικίδη  Π. Ιωάννη 3

Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

4 Πασόης  Ι.  Δημήτριος (που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης  Ν. Ιωάννης,  για την 
τήρηση των  πρακτικών.   Επίσης,  παραβρέθηκε  μόνο  στο  16ο,  17ο  και  18ο θέμα  και   η  Ειδικός 
Συνεργάτης  Δημάρχου,  δικηγόρος  Έδεσσας,  κα  Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  χωρίς  δικαίωμα ψήφου 
στην Οικονομική Επιτροπή.  

     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το 13ο   θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη  το αριθμ. 
πρωτ. 23614/26-09-2017  έγγραφο του Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών, που μεταξύ των άλλων, ζητάνε 
να προβούμε στην απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ” .
    Η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ  ΤΟΜΕΑ  ΤΗΣ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  Τ.Κ.  ΟΡΜΑΣ”,   θα  καλυφθεί  από  τον   κωδικό 
προϋπολογισμού  Κ.Α. 25.7312.0088  και  η  πίστωση  ύψους 6.925,19  €   περιλαμβάνεται  στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η αριθμ. 43/2017  Τεχνική 
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Μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, στην οποία προβλέπεται δαπάνη 6.925,19 €  με 
το Φ.Π.Α. 

Με  την  αριθμ.  189/2017 (ΑΔΑ:  6ΝΑ7ΩΨΩ-ΕΝΧ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
ψηφίστηκε πίστωση  6.925,19 € σε βάρος του  Κ.Α. 25.7312.0088, για την εκτέλεση  του παραπάνω 
έργου. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  προτείνω  να  προβούμε  στην  ανάθεση  εκτέλεσης  του  ανωτέρω 
έργου.................”

Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. -Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2. -Το Π.Δ. 171/87 & του  Ν. 4412/16
3. -Την  αριθμ. 43/2017  Τεχνική ΄Εκθεση  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  Αλμωπίας.  
4. -Την εξειδικευμένη  πίστωση 6.925,19 € ,  που έχει  εγγραφεί  στον  Κ.Α. 25.7312.0088,  για 

την εκτέλεση του παραπάνω έργου
5. -Την με α/α 449/26-09-2017 απόφαση Δέσμευσης δαπάνης 
6. -Την  υπ.  αριθμ.  227/2016  απόφαση  Δ.Σ. Δήμου  Αλμωπίας  που  αφορά  στην  ψήφιση 

προϋπολογισμού, οικ. έτους 2017, του Δήμου Αλμωπίας και την αριθμ. πρωτ. 20547/10-1-2017 
απόφαση της οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση  του Πρ/σμού.

7. -Την υπ. αριθμ. 145/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αλμωπίας που αφορά την έγκριση Τεχνικού 
Προγράμματος έτους 2017,  του Δήμου Αλμωπίας (Απόφαση  επικύρωσης Γενικού Γραμματέα 
αριθμ. πρωτ. 12779/6-10-2016).

8. -Την  υπ.  αριθμ.  189/2017   (ΑΔΑ:  6ΝΑ7ΩΨΩ-ΕΝΧ) απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής 
Δήμου Αλμωπίας που αφορά την ψήφιση της ανωτέρω πίστωσης. 

9. -Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε., για την ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω έργου, το 
οποίο αφορά “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  
ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ”,

Αποφασίζει    κατά  πλειοψηφία
      1)   Α ν α θ έ τ ε ι   την εκτέλεση  του  έργου  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ”,  συνολικής δαπάνης 6.925,19 € 
με το Φ.Π.Α., στον  ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΩΚΡΑΤΗ   του ΙΩΑΝΝΗ,   εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργ. 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)   με αριθμ. ΜΕΕΠ 27256,  με ημερομηνία ισχύος Βεβαίωσης (ΜΕΕΠ)  έως 
30-04-2018,  με Νομό έδρας:  Πέλλης. 
         2)  Ψ η φ ί ζ ε ι  πίστωση 6.925,19 € σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.0088, του   προϋπολογισμού 
του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2017,  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ”.
      

     3) Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι     τους όρους  της σύμβασης ως  εξής:
     α) Το έργο  θα εκτελεσθεί  σύμφωνα  με την αριθμ. 43/2017 τεχνική μελέτη του Τμήματος Τεχνικών  
Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, στην οποία προβλέπονται οι γενικοί όροι εκτέλεσής του και  τις διατάξεις  
του  Π.Δ. 171/87 & Ν. 4412/2016.
     β) Οι κάθε  είδους  εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, η δαπάνη της δημοσίευσης  πρόσκλησης  
για εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα δαπάνη βαρύνει τον  ανάδοχο.
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      γ) Η πληρωμή  στον  ανάδοχο  θα γίνει  κατά τον  τρόπο  που ορίζουν  οι  διατάξεις  του Π.Δ. 171/87  
& Ν. 4412/2016.
      δ)   Ποσοστό  γενικών εξόδων και εργολαβικό όφελος  δεν θα καταβληθεί  στον ανάδοχο.
         4) Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί   το Δήμαρχο για την σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
ανάθεσης του έργου.                                           
                                    
            - Ο  Πασόης Δημήτριος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής:  α) Ψήφισε “ΝΑΙ”  για το έργο 
και β)  Ψήφισε “ΛΕΥΚΟ”   για την απευθείας ανάθεση και   κατά τη συνεδρίαση  είπε  “θα 
πρότεινα να γίνουν πρόχειροι διαγωνισμοί”.   

                                                                
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 212/2017

                ……………………………………………………….
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία  05-10- 2017

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.                                                 
                                                 
                                                
                 
                                                   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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