
 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ Α.Γ.Α.: ΒΟΝ3ΩΗ8-ΞΘ5 

  

ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 234/20-12-2011 

Καραζωλοδρόκοσ 95 Αρηζκ. – τρολ. – Απόθαζες 
ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52 Αρηζκ. Ξρωη.: 27424/21-12-2011 

ηει.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 26ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 ην Φπρηθό ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27155/16-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Υαλαθνύια Αζαλάζην, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηνλ θ. Γάην Γεώξγην Αιθηβηάδε 

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Σηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ, αλαπιεξνύκελνο από ηελ θ. Κνκλελνύ – 

Κνύκπα Άλλα, 

7. Υαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ. 

 

 ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ 9ο Ζ.Γ. 

Δθηέιεζε ηοσ έργοσ «Βειηηώζεης – αποθαηαζηάζεης δεκοηηθώλ θηηρίωλ». 

 

 Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα είπε: 

 Τπ’ όςε ζαο ηίζεηαη ε ππ’ αξηζκόλ 4/2011  κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

καο, πνπ αθνξά ην έξγν «Βειηηώζεηο – απνθαηαζηάζεηο Γεκνηηθώλ θηηξίσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 

8.285,40€, πνπ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ Φ.Π.Α. 23% ήηνη 1.905,60€, ε ζπλνιηθή δαπάλε 

αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ  10.191,00€. 



 ην Σερληθό Πξόγξακκα έηνπο 2011 θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ηδίνπ έηνπο ζηνλ 

Κσδηθό 30.7311.0002 κε 10.200,00 € είλαη γξακκέλν ην έξγν «Βειηηώζεηο – απνθαηαζηάζεηο 

Γεκνηηθώλ θηηξίσλ». 

 Σν έξγν κπνξεί λα εθηειεζζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε ην Ν.1418/1984 

άξζξν 4, ην Ν. 2229/1994, ηα Π. Γ. 609/1985 θαη 171/1987 άξζξν 9 παξ. 2ε θαη ην 

Ν.3263/2004.                                   

 Η αλάζεζε γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηε δε ζύκβαζε 

ζα ππνγξάςεη ν Γήκαξρνο,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 171/1987. 

      Τπ’ όςε ζαο ηίζεληαη νη πξνζθνξέο ησλ πην θάησ ελδηαθεξνκέλσλ.  

1) ΥΙΛΙΑΡΥΟΠΟΤΛΟ ΣΤΛΙΑΝΟ, πνιηηηθόο κεραληθόο, ΔΓΔ, ν νπνίνο πξνζέθεξε 

έθπησζε 1% επί ησλ ηηκώλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ, 
2) Ν. ΜΑΝΓΗΛΑΡΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ., Σερληθή – Καηαζθεπαζηηθή, ΔΓΔ, ε νπνία πξνζέθεξε 

έθπησζε 2% επί ησλ ηηκώλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ, 

3) ΙΔΡΑ, ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, , ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε 3% επί ησλ ηηκώλ 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Παξαθαινύκε όπσο: 

1) Φεθίζεηε ηε γξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ζηνλ Κσδηθό 30.7311.0002 έηνπο 2011    

πίζησζε ησλ 10.200,00 € θαη ηελ αλάιεςή ηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ 
εληαικάησλ επ’ νλόκαηη ηνπ δηθαηνύρνπ. 

2) Δγθξίλεηε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βειηηώζεηο – απνθαηαζηάζεηο Γεκνηηθώλ θηηξίσλ» κε 
απεπζείαο αλάζεζε ζηελ ΙΔΡΑ, ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε 

3% επί ησλ ηηκώλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ 
 

 Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Η Νηθολοκηθή Δπηηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

1) Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βειηηώζεηο – απνθαηαζηάζεηο Γεκνηηθώλ θηηξίσλ» κε 
απεπζείαο αλάζεζε ζηελ ΙΔΡΑ, ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε 

3% επί ησλ ηηκώλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ. 

2) Φεθίδεη ηε γξακκέλε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 ζηνλ Κ.Α. 30.7311.0002  

πίζησζε ησλ 10.200,00 € θαη ηελ αλάιεςή ηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ 
εληαικάησλ επ’ νλόκαηη ηνπ δηθαηνύρνπ. 

 

 Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Υαξνθόπνο Παληειήο θαη Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο 

θαηαςεθίδνπλ. 

 

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 234/2011 

 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 



 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Γάηος Γεώργηος - Αιθηβηάδες 

 Ιάβδα Διέλε 
Αθρηβές Απόζπαζκα Βαθηρηδή Ρηηίθα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 26ες πλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 
2011. 

Φπρηθό, 21-12-2011 

Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Θοκλελού – Θούκπα Άλλα 
Σαροθόπος Ξαληειής 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  
  

  

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


