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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 307/2017
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 44/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 280/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπή.
Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 08:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 19029/23-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική
υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε
ότι:
Με βάση το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς
επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ.
67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.
Με την αριθ. 280/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η απευθείας
ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών
αποχετευτικών δικτύων και φρεατίων ομβρίων Δήμου Αμυνταίου»,
προϋπολογισμού 11.541,18€, στον κ. ΝΑΤΣΟ Πέτρο του Κοσμά με αριθμό
Μητρώου 495/2015 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Σύμφωνα όμως
με τη Βεβαίωση που προσκόμισε ο κ. ΝΑΤΣΟ, τα έργα που μπορεί να
αναλάβει αφορούν μόνο οικοδομικές εργασίες, και όχι υδραυλικές εργασίες
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που συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη του ανωτέρω έργου. Ως εκ τούτου
προτείνεται η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης.
Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάκληση της αριθ. 280/2017 που αφορά το
ανωτέρω έργο.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του αρθρ. 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
Το εδάφιο δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Την απόφαση 280/2017 Ο.Ε.
Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάκληση της αριθ. 280/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις
φθορών αποχετευτικών δικτύων και φρεατίων ομβρίων Δήμου
Αμυνταίου", προϋπολογισμού 11.541,18€, καθώς ο ορισθέν ανάδοχος δεν
διαθέτει το κατάλληλο πτυχίο για τις αντίστοιχες υδραυλικές εργασίες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 307/2017
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
4. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.

