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     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την  9η του  μηνός  Οκτωβρίου  του  έτους  2014  ημέρα  της  εβδομάδας
Πέμπτη  και  ώρα  12:00 η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Πύλου  -  Νέστορος
συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση ύστερα  από την αριθμ.  19689 και  από
03.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που
επιδόθηκε  χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του
άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος

Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Καραμπάτσος
Νικόλαος, (Μέλη)

                                                            
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)

     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής  ο Αναστασόπουλος Γεώργιος,  τακτικός  υπάλληλος  του  Δήμου.  Επίσης
παρίσταται  στη  συνεδρίαση  η  Επικεφαλής  της  2ης Ελάσσονος  Μειοψηφίας  του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία.  

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται  παρόντα  τα έξι  (6) μέλη  και  απόντα  το  ένα  (1) μέλος,  όπως  αυτά
αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «Περί  απ’  ευθείας  ανάθεση
εκτέλεσης του έργου ΄΄Συντήρηση – επισκευή Νεκροταφείων Δ.Κ. Χώρας΄΄» και
είπε:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Περί απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΄΄Συντήρηση – επισκευή

Νεκροταφείων Δ.Κ. Χώρας΄΄

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΔΑ: 7Θ4ΓΩ1Β-ΖΙΗ



     Το θέμα αυτό είναι κατεπείγον, θα πρέπει να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση
και να ληφθεί σχετική απόφαση διότι πρέπει άμεσα να εκτελεστούν οι εργασίες στο
σκουπιδότοπο Πύλου επειδή τίθεται θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας.
     Το Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω
θέμα  είναι  κατεπείγον  και  θα  πρέπει  να  συζητηθεί  και  να  ληφθεί  απόφαση  στη
σημερινή συνεδρίαση.

     Συνεχίζοντας ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι για την εκτέλεση του έργου ΄΄Συντήρηση –
επισκευή Νεκροταφείων Δ.Κ. Χώρας΄΄ έχουμε την αριθμ. 49/2013 τεχνική μελέτη την
οποία συνέταξε και θεώρησε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας με προϋπολογισμό
11.983,79  €  και  με  πιστώσεις  προερχόμενες  από  ιδίους  πόρους.  Επίσης  στον
ισχύοντα προϋπολογισμό μας οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα στον κωδικό
αριθμό 45-7336.007 υφίσταται ψηφισθείσα πίστωση ισόποση του προϋπολογισμού
της εν λόγω μελέτης, καθώς επίσης είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό μας πρόγραμμα
έτους 2014. 
     Το πιο πάνω αναφερόμενο έργο είχε ανατεθεί στον κ. Μέγγο αλλά επειδή δεν είχε
προσκομίσει  το  κατάλληλο  πτυχίο,  η  απόφαση  ακυρώθηκε  και  επανερχόμαστε
σήμερα και ύστερα από την προσκόμιση του κατάλληλου πτυχίου να προβούμε στην
απ’ ευθείας ανάθεση του έργου αυτού.
     Γίνεται  με  απ’  ευθείας  ανάθεση  διότι  η  τεχνική  –  οικονομική  μελέτη  έχει
προϋπολογισμό εντός των ορίων της απ’ ευθείας ανάθεσης. 
     Η  τεχνική  περιγραφή,  το  τιμολόγιο,  ο  προϋπολογισμός  των  εργασιών,  η
συγγραφή  των  υποχρεώσεων,  η  χρονική  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου,  η
ονομασία  της  επιχείρησης  εγγεγραμμένης  στο  ΜΕΕΠ,  αναφέρονται  στην
τεχνικοοικονομική μελέτη  και  τα δικαιολογητικά τα οποία έχετε  υπόψη σας από το
φάκελο ενημέρωσης του Συμβουλίου. Επίσης η εκτέλεση του έργου στηρίζεται στις
διατάξεις των Π. Δ/των 609/85, 171/87 και στους νόμους 1418/84, 2229/94, 2940/01,
3263/04. 
     Κατόπιν έρευνας της αγοράς η εργοληπτική επιχείρηση Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ.
ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. που είναι γραμμένη στο μητρώο ΜΕΕΠ με αριθμό 27940 και έδρα το
Νομό Αττικής, δέχεται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου αυτού σύμφωνα με την
αριθμ. 49/2013 τεχνική μελέτη.
 

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, ύστερα
από διαλογική συζήτηση και εξέταση του φακέλου του έργου και αφού έλαβε υπόψη
τις σχετικές διατάξεις και το γεγονός ότι ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα ως άνω
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς επίσης τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75 του
νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Ο μ ό φ ω ν α     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    

1)Την απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο  «Συντήρηση – επισκευή
Νεκροταφείων  Δ.Κ.  Χώρας» στην  εργοληπτική  επιχείρηση  Ν.  ΠΑΠΟΥΤΕΣ  –  Κ.
ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. που έχει τα κατά το νόμο προσόντα, είναι γραμμένη στο μητρώο ΜΕΕΠ
με αριθμό 27940 και έδρα το Νομό Αττικής και σύμφωνα με τις διατάξεις των Π. Δ/των
609/85, 171/87 και τους νόμους 1418/84, 2229/94, 2940/01, 3263/04, όπως ισχύουν
σήμερα.
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2)Το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθμ. 49/2013 τεχνική μελέτη στην
οποία  αναφέρονται:  η  τεχνική  περιγραφή,  το  τιμολόγιο,  ο  προϋπολογισμός  των
εργασιών, η συγγραφή των υποχρεώσεων, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

3)Η απ’  ευθείας  ανάθεση  στηρίζεται  στο  ότι  ο  προϋπολογισμός της μελέτης  είναι
εντός των ορίων της απ’ ευθείας ανάθεσης.

4)Είναι  γραμμένο  στον  ισχύοντα  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2014  και
συγκεκριμένα στον κωδικό αριθμό 45-7336.007  ψηφισθείσης πίστωσης ισόποσης
του προϋπολογισμού της μελέτης, καθώς επίσης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2014
του Δήμου Πύλου – Νέστορος. 

5)Προ της  ενάρξεως  του  έργου  θα  συνταχθεί  και  υπογραφεί  η  σχετική  σύμβαση
μεταξύ  του  κ.  Δημάρχου  Πύλου  -  Νέστορος  και  της  αναδόχου  εργοληπτικής
επιχείρησης.

6)Το έργο θα παραληφθεί από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής Έργων του Δήμου
Πύλου - Νέστορος.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  258/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   13/10/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                                                                               

                                                                           ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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