
       ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                

       ΔΗΜΟ ΘΗΡΑ 
 OIKONOMIKH   ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
           Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 29/2014 ζπλεδξίαζεο ηεο  Οηθνλ. Δπηηξνπήο Γ. Θήξαο. 
 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΔΧ  227/2014 
 

ΘΕΜΑ:  Απεςθείαρ ανάθεζη ζύνηαξη ηεσνικών πποδιαγπαθών εξοπλιζμού διασείπιζηρ ΑΑ 

Δήμος Θήπαρ» .    
 

       ηα  Φεξά  θαη  ζην Γεκνηηθό  Καηάζηεκα  Θήξαο ζήκεξα ηελ 15η  Οκηωβπίος   2014  εκέξα  

Σεηάξηε θαη ώξα 10.00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Θήξαο, 

θαηόπηλ ηεο από  21/08/2014 εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε απζεκεξόλ 

ζε θαζέλα από ηα κέιε.  

      Άξρηζε ε πλεδξίαζε αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί 

ζπλόινπ επηά  (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληεο άπαληεο: 
                   

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Καθνύξνο     Μάξθνο   Πξόεδξνο                 

2. Υισξίδεο      Αξηζηείδεο                      

3. Μπειιώληα    Ρνύια    

4. Γαξδέληαο      Αλάξγπξνο  

5. Βακβαθνύξε  Ησάλλα 

6. ηγάιαο         Αληώληνο 

7. Υάιαξεο       Γεώξγηνο  

 

Παξνύζα ζηε ζπλεδξίαζε θαη ε Γ. Αξγπξνύ Μαξία   
     ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ιωακείμ  Ξαγοπάπηρ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4o  ζέκα ηεο εκεξεζίαο είπε ηα εμήο :  

    ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 ε Ο.Δ κπνξεί λα αλαζέζεη 

απεπζείαο κειέηε ζε κειεηεηή ή κειεηεηηθό γξαθείν. 
  
 Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο κε ην ππ’  αξηζκό 14082/25-09-2014 έγγξαθν ηεο, καο 

ελεκεξώλεη όηη  ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο θαη ιόγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

εμεηδίθεπζε, ε ππεξεζία αδπλαηεί λα ζπληάμεη κειέηε με ηίηλο «ύνηαξη ηεσνικών 

πποδιαγπαθών εξοπλιζμού διασείπιζηρ ΑΑ Δήμος Θήπαρ» θαη εηζεγείηαη ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε.  

Δπεηδή ε αλσηέξσ κειέηε θξίλεηαη αλαγθαία πξνηείλεηε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο, ζηνλ 

Κωνζηανηίνος Νικόλαο ηλεκηπολόγο μησανικό  κε κειεηεηηθό πηπρίν Α’ ηάμεο θαη. 9 ν νπνίνο 

έρεη απνζηείιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ ππεξεζία καο ε νπνία επηζπλάπηεηαη θαη είλαη ε εμήο:  

Γηα ηελ ύνηαξη ηεσνικών πποδιαγπαθών εξοπλιζμού διασείπιζηρ ΑΑ Δήμος Θήπαρ 

(καηηγοπία 9) πνζό 4.300,00  € ζςν ΦΠΑ 23%  (κηθξόηεξν ηνπ 30% γηα Α ηάμε πηπρίνπ). 
 

ύκθσλα κε ηελ ΓΜΔΟ/α/ν/1257/2005 θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ΓΜΔΟ/α/ν/2361/2005 (άξζξν 

ΓΔΝ 4) ε πξνεθηηκώκελε ακνηβή γηα ηελ  παξαπάλσ κειέηε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  4.453,20 € 

(κηθξόηεξν ηνπ 30% γηα Α ηάμε πηπρίνπ).  

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω9ΑΚΩΡΝ-ΥΞΗ



 

    Ζ Οηθνλ. Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη αθνύ έιαβε ππόςε:   

1.   Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο   δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ.3 ηνπ Γ.Κ.Κ  (Ν. 3463/2006) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  72  παξγ. 1δ ηνπ Ν. 3852/2010 

4. Σν ππ’  αξηζκό 14082/25-9-14 έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο. 

5. Σελ ππ’  αξηζκό 531/30-9-2014 Πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ καο  

6. Σελ από 24/9/2014 Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ  Κσλζηαληίλνπ Νηθνιάνπ.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ    ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 
 

1. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζύληαμεο κειέηεο με ηίηλο «ύνηαξη ηεσνικών 

πποδιαγπαθών εξοπλιζμού διασείπιζηρ ΑΑ Δήμος Θήπαρ», ζηνλ Κωνζηανηίνος Νικόλαο 

ηλεκηπολόγο μησανικό  κε κειεηεηηθό πηπρίν Α’ ηάμεο θαη. 9  ν νπνίνο έρεη απνζηείιεη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζηελ ππεξεζία καο ε νπνία επηζπλάπηεηαη θαη είλαη ε εμήο:  

Γηα ηελ ύνηαξη ηεσνικών πποδιαγπαθών εξοπλιζμού διασείπιζηρ ΑΑ Δήμος Θήπαρ 

(καηηγοπία 9) πνζό 4.300,00  € ζςν ΦΠΑ 23%  (κηθξόηεξν ηνπ 30% γηα Α ηάμε πηπρίνπ). 
 

2. Φεθίδεη θαη εγθξίλεη πίζησζε  5.289,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ην Φ.Π.Α 23%  ζε βάξνο 

ηνπ  Κ.Α 30.7341.124 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  νηθνλ. Έηνπο  2014 ηνπ Γήκνπ καο γηα  ηνλ 

παξαπάλσ ζθνπό. 

3. Σν ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί επ’ νλόκαηη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Νηθνιάνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο . 

4.  Οη θάζε είδνπο θόξνη, εηζθνξέο, ηέιε θξαηήζεηο, ηέιε, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε 

άιιε δαπάλε βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, πιελ ηνπ ΦΠΑ πνπ βαξύλεη ην Γήκν. 

      Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Αλαζηάζην - Νηθόιαν Εώξδν  λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζύληαμε   θαη  

ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ.  

             Σν κέινο ηεο Ο.Δ θ. ηγάιαο Αληώληνο είπε όηη δελ ςεθίδεη ηελ αλσηέξσ αλάζεζε δηόηη 

ζύκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ έρεη αλαιύζεη ζην Γ. ζεσξεί ηε κειέηε θαηάηκεζε δελ ππάξρεη 

ρσξνζέηεζε  θαη δελ έρεη απνζαθεληζηεί ν ηξόπνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

            Σν κέινο ηεο Ο.Δ θ. Υάιαξεο Γεώξγηνο είπε όηη δελ ςεθίδεη ηελ αλσηέξσ αλάζεζε δηόηη ε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ δελ έρεη γίλεη κε δηεζλή δηαγσληζκό θαη δηόηη ππάξρεη 

αληηπαξάζεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζώο θαη λνκηθέο πξνζθπγέο γηα ην ηόπν θαη ηξόπν 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.        

    Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό  227/2014. 

   Γηα ην ζθνπό απηό γξάθεθε ην Πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.  

 

                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ                   ΣΑ   ΜΕΛΗ 

              ΚΑΦΟΤΡΟ   ΜΑΡΚΟ  

 

 

 

               Ακπιβέρ  Ανηίγπαθο  

                     Ο Ππόεδπορ  

 

        ΥΛΧΡΗΓΖ           ΑΡΗΣΔΗΓΖ    

        ΓΑΡΕΔΝΣΑ           ΑΝΑΡΓΤΡΟ 

        ΜΠΔΛΛΧΝΗΑ           ΡΟΤΛΑ  

        ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ       ΗΧΑΝΝΑ  

        ΗΓΑΛΑ                ΑΝΣΧΝΗΟ   

        ΥΑΛΑΡΖ                ΓΔΧΡΓΗΟ          
 

                    ΚΑΦΟΤΡΟ   ΜΑΡΚΟ 

              

 
 

ΑΔΑ: Ω9ΑΚΩΡΝ-ΥΞΗ
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