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Τηλ. 2313313689 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 2310/2012                                        
 
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «∆ιαµόρφωση ράµπας για 
ΑΜΕΑ στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο» (αριθ. µελέτ. 116/2012 ΚΑΕ «Ε – 0216 – 12».   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η ∆εκεµβρίου ηµέρα  
∆ευτέρα  του έτους 2012 και ώρα 9η π µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 18334/13-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν: 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ) 
Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Κατσαρός Ιωάννης 
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ.  Θέµα, το οποίο οµόφωνα εγκρίθηκε να συζητηθεί ως 
έκτακτο πρό της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι προκειµένου να 
γίνει ευκολότερη η πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο κτίριο του 
∆ηµαρχιακού Μεγάρου στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε’ αλλά και στην είσοδο του Θεάτρου, 
προβλέπεται η κατασκευή ράµπας δεξιά από τη κεντρική είσοδο του κτιρίου. Για το λόγο 
αυτό η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδοµίας – Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, 
συνέταξε σχετική µελέτη µε τίτλο «∆ιαµόρφωση ράµπας για ΑΜΕΑ στο ∆ηµαρχιακό 
Μέγαρο» (αριθ. 116/2012) και ΚΑΕ  «Ε – 0216 – 12» προϋ/σµού 11.498,00€ µε το ΦΠΑ 
προκειµένου να εκτελεσθεί το αντίστοιχο έργο µε απ΄ ευθείας ανάθεση. Η 
χρηµατοδότηση του θα γίνει απ’ ευθείας ανάθεση. Η χρηµατοδότηση του θα γίνει από 
ΣΑΤΑ και ιδίους πόρους.  
Η κατασκευή του έργου θα γίνει µε απ’ ευθείας ανάθεση από την Οικονοµική Επιτροπή 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1ε του Ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Εργων) και 
τις διατάξεις του άρθρου 9.1ε του Π.∆. 171/87 όπως ισχύει µέχρι σήµερα.  Στον 
προϋπολογισµό του έτους 2012 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 11.498,00€ 
στον Κ.Α. 30.7334.08 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση ράµπας για ΑΜΕΑ στο ∆ηµαρχιακό 
Μέγαρο».  
Προτείνεται προς την Ο.Ε.  
1. Η ψήφιση πίστωσης ποσού 11.498,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.08 µε τίτλο 
«∆ιαµόρφωση ράµπας για ΑΜΕΑ στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο» για την υλοποίηση του έργου 
του θέµατος. 
2. Η απ’ ευθείας ανάθεση του έργου βάσει των κατατεθεισών οικονοµικών προσφορών.  
 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την 
ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 116/2012 µελέτη,  τις διατάξεις του άρθρυ 
28 παρ. 1ε του Ν. 3669/08 (Κωδικοποίηση ∆ηµοσίων Έργων) και του άρθρου 9.1ε του Π.∆. 
171/87 όπως ισχύει µέχρι σήµερα   

 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 
 
Α). Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.498,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7334.08 µε τίτλο 
«∆ιαµόρφωση ράµπας για ΑΜΕΑ στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο» για την υλοποίηση του έργου 
του θέµατος. 
 
Β). Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «∆ιαµόρφωση ράµπας για ΑΜΕΑ στο 
∆ηµαρχιακό Μέγαρο» (αριθ. µελέτ. 116/2012 ΚΑΕ «Ε – 0216 – 12» στην εταιρεία 
ENER/CON «Ευστρατιάδης – Παπαργυρίου» στην τιµή των 8.500,00€ + ΦΠΑ (ποσοστό 
9,069%).  

                                                                                                                                                
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   231/2012 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  20 – 12 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


