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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας:
«Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την
επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής
Ενότητας Πέτρας»
(Αριθ. Μελέτης 49/2012)

Αριθ. Πρωτ. 60227.
Αριθ. Απόφασης 1143.
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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. 49/2012 Μελέτη της εργασίες: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα
για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας
Πέτρας», προϋπολογισμού
14.875,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με την οποία
προβλέπεται η αποκατάσταση των βλαβών που παρουσιάζονται στο δίκτυο
άρδευσης της ΔΕ Πέτρας και οι οποίες χρήζουν άμεσης αποκατάστασης
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προκειμένου να εξασαφαλισθεί η ομαλή άρδευση των αγροτεμαχίων στην κρίσιμη
περίοδο καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της αριθ. 10/2012 μελέτης).
Την αριθ. 162/2012 απόφαση Οικονομική Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η
σχετική πίστωση από τον Κ.Α. 25.7336.862 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
Την αριθ. 59552/24-7-2012 προσφορά του Τζήκα Αθανασίου του Γεωργίου, ο
οποίος προσέφερε 25,00€/ώρα εκτός του ΦΠΑ
ήτοι ποσό 425 ώρες Χ 25
ευρώ/ώρα εκτός του ΦΠΑ = 10.625,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Εγκρίνουμε τα συντασσόμενα τεύχη της αριθ. 49/2012 μελέτης που αφορά την
«Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την
εκτέλεση της εργασίας:
επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»,
προϋπολογισμού 14.875,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 49/2012).
Εγκρίνουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας με απευθείας ανάθεση από τον
Τζήκα Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΦΜ 073698918), με την τιμή
της
προσφοράς του ήτοι: 425 ώρες Χ 25,00€ /ώρα = 10.625,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

Κοινοποιείται:
Τεχνική Υπηρεσία (εις τριπλούν)
Λογιστήριο
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Υπεύθυνο ιστοσελίδας του Δήμου
Κατερίνη 27-7-2012
Ο Δήμαρχος Κατερίνης
Σάββας Χιονίδης

