
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.627/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 41/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

    Θέμα: Ανάθεση του έργου με τίτλο : «Σ017 Οδοποιία ΤΚ Καναλίου»           
 
       

     Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.28098/29-09-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1.  Ροπόκης Ευάγγελος
     2.  Νέσσερης Χρήστος      2.  Κωστούλας Βασίλειος
     3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Παππάς Δημήτριος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά , δημοτικό υπάλληλο.
 Ο κ.Παππάς αποχώρησε  πριν τη συζήτηση του θέματος.
 Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα, παρουσίασε  την εισήγηση  της  Τεχνικής Υπηρεσίας,

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Ι.Καμπέρης), που έχει ως εξής:  

«...Η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Πρέβεζας  συνέταξε  την  από  26/04/2017  μελέτη
(περιγραφή  -  προϋπολογισμός)  του  έργου  με  τίτλο  «Σ017  Οδοποιία  ΤΚ  Καναλίου»,
συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) που ανήκει  στα έργα
κατηγορίας οδοποιίας. 

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2017
του Δήμου μας, με Κ.Α.: 02.30.7333.611 με ποσό 7.000,00€ και χρηματοδότηση από  ΣΑΤΑ
2017. 

Με την υπ’ αρίθμ. 294/2017 απόφαση της ΟΕ, δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 7.000,00€ για
το έτος 2017 (ΑΔΑΜ : 17REQ006151868)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ.171/87 «....1.Για μικρά έργα ή εργασίες συντή-
ρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000)
δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται
με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία
που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτρο-
πής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 1416/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή
ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται
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για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας
ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.....»

Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδιαιτέρως του άρθρου 377 
 Tις διατάξεις του ΠΔ 171/87 και ιδιαιτέρως του άρθρου 15 
 Τις διατάξεις του Ν.3463/06
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
 Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
 Την εγκύκλιο 18/ΔΝΣα'/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/19.10.2016 Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δι-

κτύων.
 Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 με την οποία παρέχονται διευκρινί-

σεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Π.Δ. 80/2016
 Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3400/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων» του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών
και Δικτύων. 

 Την αρ 539/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζα περί κατάρτισης τεχνι-
κού προγράμματος έτους 2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις με χρηματοδότηση από  ΣΑΤΑ  στον προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2017 με ΚΑ 02.30.7333.611 

 Το σύνολο των πιστώσεων Οικ. έτους 2017, για συμβάσεις έργων σύμφωνα με το τεχνι-
κό πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας είναι 4.637.510,00€

 Το ποσοστό10% της ανωτέρω πίστωσης για αναθέσεις έργων είναι 463.751,00€
  Η εναπομείνασα προς διάθεση πίστωση στο όριο του 10% για απευθείας ανάθεση μετά

την παρούσα απόφαση είναι 273.651,00€
 Την αριθ. 294/2017 απόφαση της Οικονομική Επιτροπή περί δέσμευσης πίστωσης ποσού

7.000,00€ (ΑΔΑΜ : 17REQ006151868) 
 Την υπ΄αριθ. 27561/26-09-2017 Πρόσκληση του Δήμου προς Οικονομικούς φορείς 

Και αφού κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η παρακάτω προσφορά: 
Η από 27/09/2017 οικονομική προσφορά ποσού 7.000,00€ που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
από την εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΡΙΒΛΗ Δ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ με αριθμό μη-
τρώου 25612 (ΜΕΕΠ ή Περιφερειακό Μητρώο) στην κατηγορία  οδοποιία, η οποία πληροί τα
κριτήρια της ανάθεσης.

Εισηγούμαστε:

1) Το καθορισμό ως τρόπο ανάθεσης εκτέλεσης του έργου την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
το άρθρο 15 του ΠΔ 171/87, με τα παρακάτω στοιχεία:

Ημερομηνία μελέτης 26/04/2017

Προϋπολογισμός  
μελέτης με ΦΠΑ 24% 

7.000,00€

Συνοπτική περιγραφή Οδοποιία ΤΚ  Καναλίου 

Κατηγορία έργου Οδοποιία

Χρονοδιάγραμμα Δύο μήνες

CPV 45233120-6

2) Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Σ017 Οδοποιία ΤΚ Καναλίου» στον
οικονομικό φορέα με τα παρακάτω στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΙΒΛΗ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ. 125313903
Αρ Μητρώου 25612
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ΕΔΡΑ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 35  ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο,  FAX  &  e-
mail)

2682089538 / 6937374738

με συνολικό ποσό 7.000,00€ (με ΦΠΑ24%), και με χρόνο εκτέλεσης τους δύο (2) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα εκτελεστεί στην ΤΚ Καναλίου.

3)  Προτείνουμε  για  την  παρακολούθηση,  τη  διοίκηση  και  τον  έλεγχο  της  εκτέλεσης  του
ανωτέρω   έργου  σύμφωνα  με  την  παρ.2  του   άρθρου  15  του  ΠΔ.171/87,  τον  δημοτικό
σύμβουλο κ.......... με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ..................

4)  Να  εξουσιοδοτηθεί  ο  Δήμαρχος  κ.Χρήστος  Μπαϊλης  για   την  υπογραφή  της  σχετικής
σύμβασης ....».

       Ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 την αρ.539/2016   ΑΔΣ  (αρ.πρωτ. 33071/28-12-2016)

 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

1) Καθορίζει  ως τρόπο ανάθεσης εκτέλεσης του έργου την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το
     άρθρο 15 του ΠΔ 171/87, με τα παρακάτω στοιχεία:

Ημερομηνία μελέτης 26/04/2017

Προϋπολογισμός  
μελέτης με ΦΠΑ 24% 

7.000,00€

Συνοπτική περιγραφή Οδοποιία ΤΚ  Καναλίου 

Κατηγορία έργου Οδοποιία

Χρονοδιάγραμμα Δύο μήνες

CPV 45233120-6

2) Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Σ017 Οδοποιία ΤΚ Καναλίου»
στον οικονομικό φορέα με τα παρακάτω στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΙΒΛΗ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ. 125313903
Αρ Μητρώου 25612
ΕΔΡΑ Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 35  ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο,  FAX &  e-
mail)

2682089538 / 6937374738
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με συνολικό ποσό 7.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), και με χρόνο εκτέλεσης τους δύο (2) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ Καναλίου.

3) Ορίζει  για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης του ανωτέρω
έργου σύμφωνα με την παρ.2 του  άρθρου 15 του ΠΔ.171/87, τον  αντιδήμαρχο   κ. Ματέρη
Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο κ. Γιαννουλάτο Ευάγγελο.

4)  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Μπαϊλη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο κ. Κατέρης δήλωσε παρών.. 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 627/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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