
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
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ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 04 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 9077/31-08-15 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 Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                    1.   Τσούγιας Χρήστος  

2. Ζάχος Βασίλειος                     2.   Διψάνας Αχιλλεύς  

3. Έξαρχος Γεώργιος                    3.   Κυρίτσης Γεώργιος 

4. Μανώλης Γεώργιος   
5. --   

6. --   

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 ( 6ο). «Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ 
Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ’»             
Αριθμός   Απόφασης ( 103 ) 

 
 Αρμόδια υπάλληλος – πληροφορίες: Μπαρμπούτη Βασιλική τηλ. 24953 50335 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3669/08 και την αρίθμ.Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27-8-1992 

απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί τροποποίησης της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294 /28-3-1986 

απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό ποσών για την απ ευθείας ανάθεση μικρών 

έργων ΟΤΑ, η Δημαρχιακή επιτροπή με απόφασή της μπορεί χωρίς προηγούμενο 

διαγωνισμό να αναθέτει την απ’ ευθείας εκτέλεση έργου όταν η αξία αυτού δεν υπερβαίνει 

τις 3.500.000 δρχ.  [10.271,46 ευρώ] χρηματικό όριο που ειδικότερα προβλέπεται από τις 

ανωτέρω διατάξεις.                              

 Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 [αποφ. 237/2014 

Δ.Σ., ΑΔΑ:7Ι46ΩΗ7-2ΥΝ]και  υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση  από  ΣΑΤΑ [αποφ. 77/2015 

Δ.Σ.], με αντίστοιχη  εγγραφή στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015. 

  Το ανωτέρω έργο είναι απαραίτητο να εκτελεστεί για κάλυψη των αναγκών της 

τοπικής κοινότητας  
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 Με την αριθ. 172/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αριθ. 
10/2015 τεχνική μελέτη της ΤΥΔΚ, για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ 
Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 € με το ΦΠΑ, με  χρηματοδότηση 
από πιστώσεις ΣΑΤΑ . 

 

 Οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν  έχουν ως εξής: 

ΣΣΑΑΡΡΡΡΟΟΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΣΣ, προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 44%% 

ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΩΩΝΝΙΙΔΔΑΑΣΣ, προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 55%%  

ΚΚΡΡΙΙΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΟΟΣΣ, προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 22%% 
  
 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαι την ανάθεση του έργου στον ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΥΥΛΛΗΗ  

ΛΛΕΕΩΩΝΝΙΙΔΔΑΑ, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ήτοι 55%%. 

 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, το Ν. 3669/08, Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27-8-1992 (ΦΕΚ 547/Β΄) Απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την εισήγηση του  Προέδρου, τις προσφορές, την 172/2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
1.- Αναθέτει την Εκτέλεση του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»  όπως περιγράφεται στην αριθ. 10/2015 τεχνική μελέτη της ΤΥΔΚ, στον  

ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΝΝΙΙΔΔΑΑ,  εργολήπτη Δημ.  Έργων [Α.Φ.Μ.: 022171094 - Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας,  

Δ/νση: Μελισσοχώρι Λάρισας], με αριθμό Εμπειροτέχνη 230,  έναντι ποσοστού έκπτωσης 

πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης  

2.- Διαθέτει Πίστωση 12.000,00 ευρώ [ΕΑΔ 440]  σε βάρος του ΚΑ 30.7322.03 του 

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

έργου.  

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   103/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 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 
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