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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

            

Αριθ. Πρωτ.: 21421 / 24-08-2017 

  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της 34
ης

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και 

ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 20904/17-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιήθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα μέλη, έξι (6) δηλαδή: 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Αγγελής Ανέστης, Πρόεδρος Φωτιάδης Νικόλαος 

2. Στούμπας Αντώνιος Αντωνίου Μαλαματή 

3. Παπαδόπουλος Γεώργιος Κωτούλας Δημήτριος 

4. Τόσκος Πέτρος   

5. Βελλίδης Βασίλειος     

6. Καρανικολόπουλος Αθανάσιος  

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Κυριακή Καραγιαννίδου, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής:   

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Ρέματος Τ.Κ. 

Τοιχιού», Α.Μ. 53/2017, προϋπολογισμού 7.000,00€» 

 

    Αριθμός απόφασης: 191/2017 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 

τα εξής:  

Στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.:30.7336.42 υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Ρέματος Τ.Κ. Τοιχιού». 

 Για το έργο αυτό συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  η υπ’ αριθμ.  53/2017 

μελέτη σύμφωνα με την οποία, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, είναι : α) καθαρισμός 

ρέματος από φερτά με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, β) καθαρισμός του 

ρέματος από αυτοφυή βλάστηση και γ) κατασκευή μετωπικών συρματοκιβωτίων για αντιστήριξη 

πρανών, τοπικά όπου αυτά έχουν υποχωρήσει. 

Ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € με Φ.Π.Α. και με την υπ’ αριθ. 

169/2017(ΑΔΑ:Ψ96ΖΩΕΥ-ΕΧΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει γίνει η έγκριση 

διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον 

Σαραμπίνα Ευστάθιο με Α.Μ. 6/2002 (λήξη 30-11-2017) και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.                                 
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1δ του Ν. 

3852/2010, του άρθρου 15 παρ. 1, του Π.Δ. 171/87, του Ν. 4412/2016 και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

  Αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Ρέματος Τ.Κ. Τοιχιού», σύμφωνα με την υπ΄ 

μελέτη 53/2017 και αντί του ποσού των 7.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στον 

Σαραμπίνα Ευστάθιο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα  Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας, με 

Α.Μ. 6/2002 (λήξη 30-11-2017), Δ/νση: Τοιχιό Καστοριάς, Τ.Κ. 52059 τηλ.: 6972207858 ΑΦΜ: 

042739158, Δ.Ο.Υ. Καστοριάς. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τόσκος Πέτρος και Βελλίδης Βασίλειος μειοψήφησαν δηλώνοντας  

«Καταψηφίζουμε την εισήγηση του Δημάρχου  για την απευθείας ανάθεση του έργου 'Συντήρηση 

ρέματος στην Τ.Κ. Τοιχιού για τους εξής σημαντικούς λόγους :  

Πρώτον: Γίνεται ανάθεση ενός έργου που ονομάζεται 'Συντήρηση ρέματος στην Τ.Κ Τοιχιού και τα 

προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει 2 έργα (παρεμπιπτόντως επί θητείας σας) με παρόμοιο τίτλο, 

α)Καθαρισμός ρέματος στην Τ.Κ Τοιχιού και β) Καθαρισμός ρεμάτων στην Δ.Ε Βιτσίου. Είναι φανερό 

ότι σπάτε το έργο σε μικρότερα για να λειτουργήσετε μόνο με απευθείας αναθέσεις και χωρίς 

διαγωνισμούς.  

Δεύτερον, για ακόμη μια φορά, δεν έχουν ζητηθεί οικονομικές προσφορές από εργολάβους για 

περαιτέρω έκπτωση, δεν έχει γίνει ανάρτηση στο site του δήμου για να ενημερωθούν οι εργολάβοι και 

δεν προκύπτουν καθόλου εκπτώσεις, οι οποίες θα είναι επωφελεια των συνδημοτών μας . 

Και τρίτον, βλέπουμε τον Δήμαρχο να μην τηρεί τίποτα από αυτά που προεκλογικά υποσχόταν στο 

κομμάτι των απευθείας αναθέσεων και από αυτά που έχουν ειπωθεί και συμφωνηθεί σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι απορίας άξιο πως ο Δήμαρχος άλλα υποσχόταν και 

άλλα πράττει.» 

 Ο δημοτικός σύμβουλος Καρανικολόπουλος Αθανάσιος μειοψήφησε δηλώνοντας  

«Επειδή είναι η 4
η
 φορά που δίνεται απ’ ευθείας ανάθεση για τον καθαρισμό του ρέματος Τοιχιού 

θεωρούμε ότι θα  ήταν καλύτερο να γίνει ολοκληρωμένο έργο που να συμπεριλαμβάνει και τον 

περιβαλλοντικό παράγοντα, αφού έχει διαπιστωθεί ότι πολλές καλλιέργειες βρίσκονται στα όρια του 

ρέματος επιβαρύνοντας το ρέμα άμεσα με λιπάσματα τα οποία καταλήγουν στο λιμναίο οικοσύστημα. 

Επίσης είναι περισσότερο συμφέρον οικονομικά από τις συνεχόμενες απ’ ευθείας αναθέσεις και 

αποτρέπεται η πιθανότητα πελατειακών σχέσεων.» 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2017 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη 

 

 

 

 

Αγγελής Ανέστης 

 

 

 

 

Κ. Καραγιαννίδου 

Α. Στούμπας 

Γ. Παπαδόπουλος  

Π. Τόσκος  

Β. Βελλίδης  

Α. Καρανικολόπουλος 
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