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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 27 - 4 - 2011
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 033/2011
Θέµα: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ» (αρ. µελ. 13/2011), προϋπολογισµού 4.858,50€. Ψήφιση
πίστωσης. Ανάδειξη αναδόχου
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Απριλίου
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 5067/20-4-2011 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 δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9
µελών, παρόντες ήταν:
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Καρράς Ευστράτιος, µέλος γ) Μπουντούρη
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ)
Σιώπης Κων/νος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος θ) Παράσχος Λαδάς, µέλος η)
Κατσαρός Ιωάννης.
Απόντες: Ουδείς
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των
µελών ότι στην κεντρική είσοδο, επί της οδού Ελευθερίας, του ∆ηµοτικού κτιρίου που
στεγάζεται το Πολυϊατρείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, είναι
εγκατεστηµένο αναβατόριο σκάλας, για την εξυπηρέτηση των ατόµων ΑΜΕΑ. Επειδή η
θέση του καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σ’ αυτό, µε αποτέλεσµα να παραµένει εκτός
λειτουργίας από την εγκατάστασή του, η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε µελέτη µε τίτλο
«Αντικατάσταση Κεντρικής Εισόδου Πολυϊατρείου», (αρ. µελ. 13/2011 Α.Α.Ε: 13),
προϋπολογισµού 3.950,00 € + 908,50 € Φ.Π.Α. 23%, σύµφωνα µε την οποία
προβλέπεται η αντικατάσταση της πόρτας εισόδου στο κτίριο µαζί µε το υαλοστάσιο,
από νέα κατασκευή η οποία θα περιλαµβάνει µια αυτόµατη συρόµενη ηλεκτροκίνητη
πόρτα που θα οδηγεί απ’ ευθείας στο αναβατόριο (στη θέση αυτή θα υπάρχει και το
χειριστήριό του) και µια ανοιγόµενη πόρτα για το κοινό.
Στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2011 προβλέπεται η υλοποίηση του έργου αυτού, µε
πίστωση προερχόµενη από ίδιους πόρους, στον Κ.Α. 30.7321.05.
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε
1. Την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ» (αρ. µελ. 13/2011), προϋπολογισµού 3.950,00 € + 908,50 €
Φ.Π.Α. 23%, µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15
Π.∆. του 171/87 (µικρά έργα και εργασίες συντήρησης που η δαπάνη δεν

υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τροποποιήθηκε µε το
Π∆ 229/99 και ισχύει µέχρι σήµερα.
2. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.858,50 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7321.05 µε τίτλο
«Αντικατάσταση Κεντρικής Εισόδου Πολυϊατρείου», (αρ. µελ. 13/2011 Α.Α.Ε: 13),
για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.
3. Την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του θέµατος.
4. Την ανάθεση στο ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης.
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, τις
διατάξεις του άρθρου 15 Π.∆. του 171/87 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 229/99 και
ισχύει µέχρι σήµερα, την υπ΄ αριθ. 13/2011 µελέτη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α). Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ» (αρ. µελ. 13/2011 Α.Α.Ε: 13), προϋπολογισµού 3.950,00 € + 908,50 €
Φ.Π.Α. 23%, µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 Π.∆. του
171/87 (µικρά έργα και εργασίες συντήρησης που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των
5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 229/99 και ισχύει µέχρι
σήµερα.
Β). Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.858,50€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7321.05 µε τίτλο
«Αντικατάσταση Κεντρικής Εισόδου Πολυϊατρείου», (αρ. µελ. 13/2011), για την εκτέλεση
του έργου
Γ). Αναθέτει στην εταιρεία «Φίλιππος Τεχνική Α.Ε.» (Φίλιππος Ζαχαριάδης) την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου, του οποίου την προσφορά µε έκπτωση ύψους 2% (δυο
τοις εκατό) στην τιµή του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης θεωρεί ως
συµφέρουσα για τον ∆ήµο.
∆).Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης και την έκδοση του σχετικού
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 33/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραµίδης Κυριάκος
Ακριβές Απόσπασµα,

Αµπελόκηποι 27 – 4 - 2011

Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος

Ε. Κουκουλιώτης

Καζαντζίδης Γεώργιος

