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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
Σήμερα στις 13 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

14:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 1269/09-02-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6): 

 

                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Τσάτσαρης Χρήστος              1.Ζάχος Βασίλειος 
2. Τσούγιας Χρήστος   
3. Έξαρχος Γεώργιος   
4. Διψάνας Αχιλλεύς   
5. Κυρίτσης Γεώργιος   
6. Μανώλης Γεώργιος   
7. --  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση. 

 
ΘΕΜΑ ( 5ο ).  «Ανάθεση επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Αιγάνης»             
Αριθμός   Απόφασης  ( 11 ) 
     
 Σύμφωνα με το άρθρο 15  του Π.Δ 171/87 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Π.Δ 229/99 για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του 
καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές χωρίς το ΦΠΑ, 
η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με 
βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία 
που περιέχονται στη σχετική απόφαση  της Δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της 
απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
1418/84. 
 Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ΔΕ αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου 
όταν πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και 
τους όρους ανάθεσης. 
 Η παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων της προηγούμενης 
παραγράφου, γίνεται από τον Δήμαρχο ή η  Δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να ορίσει για την 
παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης ένα δημοτικό ή κοινοτικό Σ/λο. 
Τα έργα αυτά παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς Συμβούλους, που 
ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την 
καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου.  

ΑΔΑ: 6ΖΖΑΩΗ7-ΒΙΧ



 Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 και  υπάρχει 
εξασφαλισμένη πίστωση  από  δημοτικούς πόρους, με αντίστοιχη  εγγραφή στον 
προϋπολογισμό οικον. έτους 2015. 
  Το ανωτέρω έργο είναι απαραίτητο να εκτελεστεί για κάλυψη των αναγκών της 
τοπικής κοινότητας  
 Η αριθ. 13/2014 τεχνική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 304/2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής  έχοντας υπόψη άρθρου 72 του ν. 3852/10  το άρθρο 

15 του ΠΔ 171/87 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ 229/99 ΦΕΚ 

– 194 Α, τον Ν. 3669/08, την εισήγηση του  Προέδρου, την 304/2014 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει  Ομόφωνα   

 
1.- Αναθέτει την Εκτέλεση του έργου:  «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & 

άρδευσης Τ.Κ. Αιγάνης»  όπως περιγράφεται στην αριθ. 13/2014 τεχνική μελέτη, στον  

Θεοφάνη Σπ.  Τακούδη εργολήπτη Δημ. Έργων, με Α.Φ.Μ.: 029067970-Γ’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, 

κάτοχο του υπ’ αριθ. 7280 πτυχίου ΜΕΕΠ,  έναντι του ποσού των  6.273,00 € με το ΦΠΑ, 

που προσφέρθηκε από τον  ανωτέρω. 

   2.- Ψηφίζει Πίστωση 6.273,00 ευρώ [ΕΑΔ 68]  σε βάρος του ΚΑ 02.25.7336.01 του 

προϋπολογισμού του έτους 2015,  για την αντιμετώπιση της δαπάνης του παραπάνω 

έργου.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   11/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
          O Αντιδήμαρχος  
 
        Τσάτσαρης Χρήστος 

ΑΔΑ: 6ΖΖΑΩΗ7-ΒΙΧ
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