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 Συνεδρίαση /31-03-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 68/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης ανάθεσης εκτέλεσης έργου : «Αντικατάσταση 

εξωτερικής διακλάδωσης λόγω έµφραξης» προϋπολογισµού 1.550,00€ µε ΦΠΑ µε τη 

διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87.   
 

Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 31
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 10.30π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.3782/28-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 3403/17-3-

2017  εισήγηση  της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου κ. 

Κωνσταντοπούλου Βασιλικής   η οποία έχει ως εξής:



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καισαριανή 
17/03/2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                           Αρ. πρωτ. 3403 

 
Προς: Οικονοµική Επιτροπή 
 
Κοιν.: Οικονοµική Υπηρεσία 

 

 
Εισήγηση προς Οικονοµική Επιτροπή 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Θέµα:   Απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης έργου µε τίτλο «Αντικατάσταση 

εξωτερικής διακλάδωσης λόγω έµφραξης» προϋπολογισµού 

1.550,00€ µε ΦΠΑ µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆. 

171/87 

 

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 Το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικής διακλάδωσης λόγω έµφραξης» 

αφορά εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας του εξωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης ενός ακινήτου επί της οδού Σεβαστοπούλου 22, µετά από 

έµφραξη του παλαιού αγωγού η οποία κατέστησε τη λειτουργία του ακινήτου 

αδύνατη καθώς πληµµύριζε το υπόγειο από λήµµατα. 

Το γεγονός αυτό κρίνεται επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, γεγονός που 

καθιστά τις εργασίες κατεπείγουσες. 

 

Ειδικότερα θα πραγµατοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: 

Εκσκαφή ορύγµατος βάθους µέχρι 4,00µ. για τη σύνδεση ακινήτου µε 

το δίκτυο ακαθάρτων, φορτοεκφόρτωση και αποµάκρυνση µπάζων. 

Περιλαµβάνεται ακόµα, µετά την απαραίτητη σωλήνωση, η διάστρωση του 

πυθµένα µε άµµο (µε την προµήθεια και µεταφορά), ο εγκιβωτισµός του 

σωλήνα, η επίχωση µε θραυστό υλικό (µε την προµήθεια και µεταφορά) και 

προϊόντα εκσκαφών, η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής καθώς και η 

αποκατάσταση του οδοστρώµατος και του πεζοδροµίου µε τα αντίστοιχα 

υλικά. Στην εκσκαφή συµπεριλαµβάνεται και η αποξήλωση κάθε είδους 



τάπητα της οδού (Ασφαλτικά, σκυρόδεµα, πλάκες κ.λ.π.) µε χρήση 

αρµοκόφτη καθώς και η τυχόν καθαίρεση παλιού αγωγού σύνδεσης. 

Επιπλέον κατασκευή φρεατίου ελέγχου εξωτερικής διακλάδωσης σύµφωνα µε 

τα σχέδια της ΕΥ∆ΑΠ επί του πεζοδροµίου στη θέση της ρυµοτοµικής 

γραµµής σε οποιοδήποτε βάθος συµπεριλαµβανοµένων και των 

χωµατουργικών. 

Στην δαπάνη περιλαµβάνονται εκτός της προµήθειας και της 

µεταφοράς των υλικών, το κόστος του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 

για την εκτέλεση των εργασιών. 

∆απάνη εργασίας για την κατασκευή 5,00 µ. αγωγού σύνδεσης µε το δίκτυο 

ακαθάρτων µε το φρεάτιο ελέγχου κατ’ αποκοπή 1.250,00 €. 

 

Συνολική δαπάνη εργασιών 1.250,00€ 

Φ.Π.Α. 24%       300,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ    1.550,00€ 

 

Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο (2) ηµέρες. 

  Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. 
  16/03/2017 
 
 
  Κωνσταντοπούλου Βασιλική 
  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

 

 

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 

 «Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, 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 δίνεται 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 επιτροπής. Τα 

στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική µελέτη που προβλέπεται στην 

παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο 

αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε 

διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας 

ανάθεση, για τον συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 

 

Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις 

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως 

προς το αρµόδιο συλλογικό όργανο των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας 

ανάθεση µικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που 

καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 



και ∆ηµόσιων Έργων (Απόφαση Ε∆2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), 

όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά 

τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 

Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δηµαρχιακή επιτροπή 

θεωρούνται νόµιµες". 

 

Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα 

έργα είναι ο Ν.ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, ΑΦΜ: 

998559535, ∆ΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, η αµοιβή του οποίου κατά την προσφορά του  

(καθαρή αξία χωρίς Φ. Π. Α. ), ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ (συνολική 

αξία µε ΦΠΑ  1.488,00€).  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος είπε ότι ο προτεινόµενος εργολάβος 

παρουσιάζεται αξιόπιστος και η αµοιβή του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και 

κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την ανάθεση του έργου και τη 

διάθεση της  απαραίτητης πίστωσης. 

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87 

2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84 

3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 

4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 

5. την παραπάνω προσφορά 

6. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου 

7. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου 

και προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος 

έτους 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1.Ψηφίζει Πίστωση 1.550,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25.7312.0057 του 

προϋπολογισµού του έτους 2017 - 2018 για την αντιµετώπιση της δαπάνης του 

παραπάνω έργου. 

 

2.Αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικής διακλάδωσης λόγω 

έµφραξης», όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του 

∆ήµου, στον Μανδηλαρά Νικόλαο & ΣΙΑ Ε.Ε µε ποσοστό έκπτωσης 4% ήτοι 

1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 24%. 

 



3. Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 

 

α.Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 

και Π∆ 171/87. 

 

β.Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο (2) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

γ.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της 

µελέτης και παρέχεται µε εγγυητική επιστολή του Μανδηλαρά Νικόλαου. 

 

δ.Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       31/03/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 

 

 

 

 

 

 

 


