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Η

 Συνεδρίαση /10-11-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 228/2017 

 

ΘΕΜΑ:  Αλλαγή τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης έργου µε τίτλο «Εργασίες επισκευής 

κτιρίου πλύσης οστών». 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 35ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 10
η
  του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 12.30µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 13558/6-11-2017 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  πέντε (5) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Κοντόσταυλος Γεώργιος (ΑΠΩΝ) 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  7
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.13820 /10-

11-2017  εισήγηση  της Κωσταντοπούλου Βασιλικής ∆ιευθύντριας Τ.Υ του ∆ήµου η 

οποία έχει ως εξής: 

 
 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καισαριανή  10/11/2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                Αρ. πρωτ.    13820 

Προς: Οικονοµική Επιτροπή 
 
Κοιν.: Οικονοµική Υπηρεσία 

 
 

Εισήγηση προς Οικονοµική Επιτροπή 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Θέµα:   Αλλαγή τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης έργου µε τίτλο  

«Εργασίες επισκευής κτιρίου πλύσης οστών»  

 
Με την υπ’ αριθµ. 209/2017 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, σε συνέχεια της 

εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευής 

κτιρίου πλύσης οστών», στον Γεώργιο Λ. Ναυπακτίτη µε ποσό 3.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87. 

Σύµφωνα µε πρόσφατη ερµηνεία της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

∆ηµοσίων Συµβάσεων) για την ανάθεση µικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο 

συγκεκριµένο άρθρο του π.δ. 171/1987, εφαρµόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 

4412/2016 (διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης). 

Με την απόφαση Αριθµ. ∆ΝΣγ/ οικ 15299 /ΦΝ 466/ 2017 του Υπουργού Υποδοµών 

και Μεταφορών τέθηκε σε ισχύ από 03-03-2017 η ανάπτυξη διαδικτυακού Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Συστήµατος Κληρώσεων για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις, κατ' επιταγή του άρθρου 

118 παρ. 6 του ν. 4412/2016. Στο άρθρο 4, παράγραφος 4.2, περίπτωση 3 αναφέρεται ότι η 

οριστικοποίηση των καταλόγων στο Σύστηµα, ανά κατηγορία έργου/µελέτης/παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε συµµετοχή τουλάχιστον τριών 

οικονοµικών φορέων, αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και 

επιλογής αναδόχου. 

Καθώς η οριστικοποίηση των καταλόγων αυτών υλοποιήθηκε στις 07-11-2017 και ο 

∆ήµος δύναται να κάνει εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων, προτείνουµε την 

µαταίωση της απόφασης 209/2017 ώστε να επιλεγεί νέα διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών 

του θέµατος. 

  Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. 
   
 
  Κωνσταντοπούλου Βασιλική 
  Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 



 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

                                        Μετά από διαλογική συζήτηση  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την αλλαγή τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης έργου µε τίτλο «Εργασίες 

επισκευής κτιρίου πλύσης οστών» και µαταιώνει την απόφαση 209/2017 ώστε να 

επιλεγεί νέα διαδικασία εκτέλεσης των εργασιών του θέµατος. 

 

 

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. Καµπάκας Αντώνιος 

                                                                         

                                                                         Κοντόσταυλος Γεώργιος (ΑΠΩΝ) 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       10/11/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 


