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Στην Ερμούπολη σήμερα 8/5/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ.10471/4-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5
και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
2. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
3. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ 3ο ΘΕΜΑ)
4. ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
5. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση
των πρακτικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 121
ΘΕΜΑ 11ο:Διάθεση πίστωσης και απευθείας ή μη ανάθεσης του έργου «Διαμόρφωση
ανοικτού χώρου στάθμευσης στη θέση Δόξα» .
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ.
πρωτ.9141/17-4-2015 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δόμησης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Σας στέλνουμε σε ένα αντίγραφό την μελέτη του έργου του θέματος όπως
συντάχθηκε και υπογράφτηκε από την υπηρεσία μας και παρακαλούμε όπως : α) Εγκρίνεται
τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
μιας και συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 28 του Ν3669/08 . [Πρόκειται για κατασκευή μικρού
έργου που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται από τον
Ν2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), είναι άκρως απαραίτητο για την αποσυμφόρηση του κέντρου, την
εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης και τέλος το εποχικό περιθώριο κατασκευής
ασφαλτικών εργασιών], β) Την έγκριση της διάθεσης πίστωσης , και γ)την διαβίβαση της
στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
2. Το με αρ. πρωτ. 6576/29-1-2015 (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης ο.ε 2015”.
3.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της
συνεδρίασης.
4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης του έργου με
τίτλο «Διαμόρφωση ανοικτού χώρου στάθμευσης στη θέση Δόξα» , ποσού 11.500,00
ευρώ με ΦΠΑ εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε
2015 στον ΚΑ 30-7326.001 και την απευθείας ανάθεση του έργου, αφού πρόκειται για
κατασκευή μικρού έργου που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ποσά που
καθορίζονται από τον Ν2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), είναι άκρως απαραίτητο για την
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αποσυμφόρηση του κέντρου, την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης αλλά και λόγω του
εποχικού περιθωρίου κατασκευής ασφαλτικών εργασιών, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.

6. Τη σύμφωνη γνώμη των συμβούλων της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση ανοικτού χώρου
στάθμευσης στη θέση Δόξα» , ποσού 11.500,00 ευρώ με ΦΠΑ εγγεγραμμένου στον
προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο.ε 2015 στον ΚΑ 30-7326.001.
Β. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου, αφού πρόκειται για κατασκευή μικρού έργου
που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται από τον
Ν2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), είναι άκρως απαραίτητο για την αποσυμφόρηση του κέντρου, την
εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης αλλά και λόγω του εποχικού περιθωρίου κατασκευής
ασφαλτικών εργασιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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