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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας:
«Εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση σωλήνων,
βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα»
για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση εξοπλισμού
αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων
αγροκτήματος τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας»
(Αριθ. Μελέτης 41/2011)

Αριθ. Πρωτ. 59091.
Αριθ. Απόφασης 1071.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κατερίνης

΄Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», σύμφωνα με τις οποίες: « Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι
Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους
δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)
παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42
Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως
προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε
εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας,
προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων,
χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα
συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον
πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου
ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού
συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων,
που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».
Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, σύμφωνα με τις οποίες το
χρηματικό όριο της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται σε 20.000,00 ευρώ εκτός του
ΦΠΑ
Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
Την αριθ. 41/2011 Μελέτη του έργου: Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών
δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος τοπικής Κοινότητας
Τραπεζούντας» προϋπολογισμού 5.934,96 ευρώ εκτός του Φ.Π.Α., που
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περιλαμβάνει και την: «Εργασία εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση
σωλήνων, βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα»», προϋπολογισμού
2.180,00
ευρώ εκτός του ΦΠΑ
Την αριθ. 364/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
αριθ. 41/2011 μελέτη και αποφασίστηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με
αυτεπιστασία.
Την αριθ. 14 /2012 απόφαση Οικονομική Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η
σχετική πίστωση από τον Κ.Α. 25.7336.822 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
Την αριθ. 58642/20-7-2012 προσφορά του Γεωργιάδη Μ. Πέτρου (Χωματουργικές
εργασίες, ο οποίος προσέφερε 29,00€/ώρα εκτός του ΦΠΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Εγκρίνουμε την εκτέλεση της «Εργασίας εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση
σωλήνων, βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα»», προϋπολογισμού
2.180,00
ευρώ εκτός του ΦΠΑ, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού
αρδευτικών
δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος τοπικής
Κοινότητας Τραπεζούντας (αριθ. μελέτης 41/2011)» με απευθείας ανάθεση από
(ΑΦΜ 056145017), με την
τον Γεωργιάδη Μ. Πέτρο (Χωματουργικές εργασίες),
τιμή
της προσφοράς του ήτοι: 72 ώρες Χ 29,00€ /ώρα = 2.088,00 ευρώ εκτός του
ΦΠΑ
Τα τεύχη της αριθ. 41/2011 μελέτης εγκρίθηκαν με την αριθ.364 /2011 απόφαση του
Δημ. Συμβουλίου.
Κοινοποιείται:
Τεχνική Υπηρεσία (εις τριπλούν)
Λογιστήριο
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Υπεύθυνο ιστοσελίδας του Δήμου
Κατερίνη 23-7-2012
Ο Δήμαρχος Κατερίνης
Σάββας Χιονίδης

