ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
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Πρακτικό 11/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής
Σήμερα στις 31 του μηνός Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. , η
Δημαρχιακή Επιτροπή, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο ύστερα από
την πρόσκληση του Προέδρου τoυ κ.Γκουντάρα Αντωνίου, στα Μέλη αυτής (άρθρο
105 Ν.3463/06) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της
ημερήσιας διάταξης

Στην συνεδρίαση ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.- Γκουντάρας Αντώνιος
2.- Καλαγιάς Γρηγόριος
3.- Δημηνίκος Γεώργιος
4.- Κορτέσης Κων/νος
5.- Μπελιάς Αντώνιος
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 134/2009
ΘΕΜΑ:«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ»
Για το έργο ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ’’
συνετάχθη η υπ’ αριθμόν 244/09 μελέτη της ΤΥΔΚ.
Σύμφωνα με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. Ε, περί
απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση έργου και με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν.
3731/08 όπου αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την
απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του
ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι η Δημαρχιακή επιτροπή, θέτω υπόψη της
επιτροπής την προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων Ποτός Ρίζος για το έργο ‘’
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ’’ με Π/Υ 12.220,00
Ευρώ και προτείνω την ανάθεση του έργου σε αυτόν, επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι κατώτερος των παραπάνω χρηματικών ορίων.
Η Δημαρχιακή επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε
2. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
3. την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν.
249/92 (ΦΕΚ Β 547)
4. την υπ’ αριθ 243/09 μελέτη του έργου
5. τη σχετική προσφορά του εργολήπτη δημοσίων έργων
6. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια
απευθείας ανάθεσης που θέτει η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1418/84, που κωδικοποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 3669/08 άρθρο 29 παρ 1 περιπτ. ε
7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του
τρέχοντος έτους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Ψηφίζει Πίστωση 12.220,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-7312.10 του
προϋπολογισμού του έτους 2009 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω
έργου.
2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον Ποτό Ρίζο έναντι του ποσού των
12.220,00€.
3. Καθορίζει τους όρους της σύμβασης ως εξής:
α. το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ΠΔ 171/87,
όπως ισχύουν.
β. Το έργο πρέπει να παραδοθεί μέχρι την 30/04/2010
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της
μελέτης και παρέχεται με εγγυητική επιστολή του ποσού των 514Ευρώ.
δ. Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΡΤΕΣΗΣ Κ.
2) ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ Γ.

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

3) ΚΑΛΑΓΙΑΣ Γ.
4) ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤ.

