
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
      ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
     ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   283/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  46/23-11-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής    του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  του
έργου:  «Διαμόρφωση  δημοτικού
δρόμου  στην  Τ.Κ.  Νεοχωρίου  του
Δ.Ζίτσας»–  Διάθεση  πίστωσης  ποσού
7.000,00€(Κ.Α.30-7333.525) 

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 του μήνα Νοεμβρίου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.,  συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,  ύστερα από την 19326/19-
11-2015  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στην
ιστοσελίδα του Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή
γνωστοποιήθηκε  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το   άρθρο  75  του  Ν.  3852/10,  για  να
συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  νόμιμης
απαρτίας,  αφού  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  επτά(7)  μέλη  και
συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
 Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
 Σταλίκας Γεώργιος
 Σφήκας Νικόλαος
 Μαλισσόβας Παναγιώτης
 Γαρδίκος Βασίλειος
 Γκαραλέας Δημήτριος
 Γρίβας Περικλής(αναπληρωτής)

Επίσης  παρευρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  κ.  Σταύρου  Αγγελική  για  την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11o ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
       Στον προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και στον Κ.Α. 30-7333.525
έχει  εγγραφεί   πίστωση  ποσού  7.000,00€  με  ΦΠΑ(αναμόρφωση  302/2015  του
Δ.Σ.)για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ.
Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας»
     Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  παρ.  1ε  του  Ν.  3669/08,  όπως
τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  13 του  άρθρου 19 του Ν.  4071/2012,  επιτρέπεται  η
απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την
κατασκευή δημοσίου έργου,  όταν  πρόκειται  για  την  κατασκευή μικρών έργων και
εργασιών  συντήρησης  που  η  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  τους  δεν  υπερβαίνει
ορισμένα ποσά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών. Η ισχύς
της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν.
4053/2012.  Mε  την  απόφαση  του  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  αρ.  ΕΔ
2α/04/40/Φ.Ν.294/28.3.1986  ΦΕΚ  137  Β’,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.
Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992  ΦΕΚ  547  Β’  όμοια,  το  χρηματικό  όριο  μέχρι  του
οποίου  μπορεί  να  ανατεθεί  απευθείας  η  εκτέλεση  μικρών  έργων  ή  εργασιών
συντήρησης έργων ΟΤΑ Α’ Βαθμού είναι το ποσό των 10.271,46  € χωρίς Φ.Π.Α. 
         Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 229/1999 [Α194]
καθιερώνεται η δυνατότητα ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό έργων αξίας μέχρι 5.869,41
€  πλέον  Φ.Π.Α.,  χωρίς  την  σύνταξη  μελέτης  από  Υπηρεσία  του  Δήμου  ή  της
Περιφέρειας. Είναι δε υποχρεωτικό στην απόφαση να αναφέρονται όλα τα στοιχεία
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εκείνα  που  περιλαμβάνει  μία  οικονομοτεχνική  μελέτη,  ήτοι  περιγραφή  έργου,
προσδιορισμός  του  ακριβή  τόπου  του  έργου,  των  τεχνικών  περιγραφών  της
ποιότητας των υλικών κ.λ.π.

         Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την  μοναδική
προσφορά  που  κατατέθηκε  στο  δήμο,του  κ.Σιώζιου  Κωνσταντίνου  του
Βασιλείου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο  στα  Μητρώα  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. Μητρώου -199- & ΑΦΜ 021554300 ΔΟΥ
Ιωαννίνων  και  την  τεχνική  περιγραφή  για  το  ανωτέρω  έργο  συνολικού  προϋπολ.
7.000,00 € με ΦΠΑ και πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου αυτού,
στον κ κ.Σιώζιο Κωνσταντίνο του Βασιλείου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο στα Μητρώα
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με αριθ. Μητρώου
-199- & ΑΦΜ 021554300 ΔΟΥ Ιωαννίνων, ο οποίος πρόσφερε έκπτωση 2% επί των
τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.

      Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
παραπάνω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και την τεχνική περιγραφή του
ανωτέρω έργου, 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

        Αναθέτει την εκτέλεση του έργου:  «Διαμόρφωση δημοτικού δρόμου στην
Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού δαπάνης  7.000,00 € με ΦΠΑ
στον  κ.Σιώζιο  Κωνσταντίνο  του  Βασιλείου,Εμπειροτέχνη,εγγεγραμμένο  στα
Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου με
αριθ. Μητρώου -199- & ΑΦΜ 021554300 ΔΟΥ Ιωαννίνων ο οποίος πρόσφερε
έκπτωση 2% επί των τιμών του προϋπολ. της τεχνικής περιγραφής του έργου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  έντεχνα,  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του
Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν. 2229/94, του Ν.
2338/95,  του  Ν.  2372/96,  του  Ν.  2576/98  «Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του
Ν.1418/84  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Π.Δ.  609/85  «Περί  κατασκευής  Δημοσίων
Έργων»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  σήμερα,  του  Π.Δ.  171/87  «Περί
αποφαινομένων  Οργάνων  Ο.Τ.Α.»  και  του  Ν.  3669/2008  «Κύρωση  της
κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
      Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.860,00 € με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 30-
7333.525 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, για την
δαπάνη  εκτέλεσης  του  έργου  «Διαμόρφωση  δημοτικού  δρόμου  στην  Τ.Κ.
Νεοχωρίου του Δ.Ζίτσας» [ΑΡ. ΠΡΟΤ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -806-].   
      Σαν χρόνος  περαίωσης του  έργου ορίζεται  το  διάστημα των [90]  ενενήντα
ημερών από της εγκατάστασης του αναδόχου. 

            Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες

                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  283/2015
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                          
            ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ           Σταύρου Αγγελική       Ακολ.Υπογραφές
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