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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την 5773/04-04-2014πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3., 4. 

Σαράντη Μαρία, 5. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση υποδοµών 

ύδρευσης και αποχέτευσης στην οδό Καραγκάνη» 

 
Αριθµός Απόφασης: 105 

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε προς τα µέλη της 

επιτροπής ότι στο ∆ήµο µας υπάρχει επιτακτική και άµεση ανάγκη για την απ’ ευθείας 

ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης στην οδό 

Καραγκάνη». Το έργο περιλαµβάνει υδραυλικές εργασίες αποκατάστασης των υποδοµών 
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σύνδεσης των παρόδιων ιδιοκτησιών µε τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήµου 

στην οδό Καραγκάνη. Οι εργασίες αποκατάστασή τους πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα ώστε 

αφενός να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στους θιγόµενους δηµότες και αφετέρου 

να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των εργασιών ανάπλασης της οδού Καραγκάνη.    

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 47/2014 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα 

Τεχνικών Έργων, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 11.193,00 €. 

Ο Ιωάννης Καραµάνος είναι εργολήπτης δηµοσίων έργων και διαθέτει τα απαιτούµενα από 

το νόµο προσόντα (εγγραφή της επιχείρησής του στο ΜΕΕΠ, κατηγορία έργου, τάξη πτυχίου) 

για να αναλάβει την εκτέλεση του παραπάνω έργου, η αµοιβή του οποίου ανέρχεται στο ποσό 

των 11.193,00 €. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Καραµάνο Ιωάννη, µε 

βάση την προσφορά του.  

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.016 του προϋπολογισµού 
τρέχοντος έτους του ∆ήµου  
• Την 47/2014 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Τεχνικών Έργων 
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά του Καραµάνου Ιωάννη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 9.100,00 
ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..  
• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α- 
(εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007) και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει την απευθείας του έργου µε τίτλο «Αποκατάσταση υποδοµών ύδρευσης και 

αποχέτευσης στην οδό Καραγκάνη» 
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Β. Αναθέτει στον Καραµάνο Ιωάννη, το έργο «Αποκατάσταση υποδοµών ύδρευσης και 

αποχέτευσης στην οδό Καραγκάνη», στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα 

τριών ευρώ (11.193,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 11.193,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.016 

µε τίτλο   «Αποκατάσταση υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης στην οδό Καραγκάνη» & 

στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  105/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  8η Απριλίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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