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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Από τα πρακτικά της   26  /   20-10-2011 
∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής           
      του ∆ήµου Νάουσας 
Αριθ.Αποφ 134/2011 

 
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση  του έργου «αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών ∆.Κ. 

Νάουσας» ποσού ευρώ 12.000,00 µε απ’ ευθείας ανάθεση 

 

Στη Νάουσα  και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 20 του µήνα 

Οκτωβρίου  του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την από  14/10/2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών ήταν παρόντα  7  µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστάσιος Καραµπατζός, Πρόεδρος                  1. Ιωάννης Κελεσίδης 

2. Ευαγγελία ∆εληχρήστου          2. Θωµάς Βράντσης 

3. Ευδοξία Ιτσκάρα                                                                  

4. Γεώργιος Φουντούλης            

5. Γεώργιος Χαλκιάς             

6. Ιωάννης Γκαρνέτας 

7. Ίλια Ιωσηφίδου    

 

              Ο Πρόεδρος  εισηγούµενος το 2ο  θέµα της εκτός ηµερήσιας διάταξης για την  

Εκτέλεση του έργου «αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών ∆.Κ. Νάουσας» ποσού 

ευρώ 12.000,00 µε απ’ ευθείας ανάθεση 

έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της τεχνικής  

υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία αναφέρει: 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την πόλη στις 19 

και 20 Σεπτεµβρίου του 2011 συντάχθηκε η µε αρ. 40/2011 τεχνοοικονοµική µελέτη µε τίτλο 

«αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών ∆.Κ. Νάουσας» προϋπολογισµού 12.000,00 

ευρώ και εγκρίθηκε από το ∆/ντη της ∆ΤΥ∆Ν µε το αρ. πρ. 10314/03-05-11  έγγραφο 

του. 
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Το έργο λόγω του ύψους του προϋπολογισµού του, µπορεί να εκτελεσθεί µε απ' 
ευθείας ανάθεση. 

Ο ∆ήµος µας προέβη στην διερεύνηση οικονοµικών προσφορών -αν και δεν 
απαιτείται- για την κατασκευή του έργου. Υπήρξαν δύο ενδιαφερόµενοι η οικονοµική 
προσφορά των οποίων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

α/α Ονοµα ενδιαφερόµενου Ποσοστό έκπτωσης 
1 Τσαρνούχας Γαβριήλ 1% 
2 Σουρλάµτας Ιωάννης 0% 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι µειοδότης του έργου είναι ο κ. 
Τσαρνούχας Γαβριήλ Ε.∆.Ε., ο οποίος προσέφερε έκπτωση 1% επί των τιµών του 
προϋπολογισµού της µελέτης και επί πλέον διαθέτει τα τυπικά προσόντα για την 
κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ που απαιτείται από τη φύση του έργου. 

Το έργο είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2011 και στον 
Προϋπολογισµό του 2011 µε Κ.Α. 02.30.7331.028 σύµφωνα µε τις µε αριθµ. 120/2011 
και 162/2011 αποφάσεις του ∆.Σ. Νάουσας. 

 

Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 

 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του ∆ηµάρχου, τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, την 

εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και µετά από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών ∆.Κ. 

Νάουσας» στον κ. Τσαρνούχα Γαβριήλ Ε.∆.Ε. ο οποίος προσέφερε έκπτωση 1% επί των 

τιµών του προϋπολογισµού της µελέτης και επί πλέον διαθέτει τα τυπικά προσόντα για την 

κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ που απαιτείται από τη φύση του έργου. 

 
         
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 134/2011 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
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