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από το πρακτικό της 19
ης

/31-10-2014 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 6
ο
: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.175/2014 (ΑΔΑ: ΒΘΑΟΩ6Ι-4ΨΑ) απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για  την εκτέλεση του έργου : 

"Επισκευή οροφών 1
ου

  δημοτικού Σχολείου Αγιάς"». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 31/10/2014, ώρα 

15:30 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14508/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 

που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπ/κό Μέλος 

Απόντες 
7. Γκουντάρας Αντώνης

1
, Πρόεδρος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ.  Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα 

Μπαρτζώκα Αθανασία. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 785ΞΩ6Ι-5ΘΡ



                 

Σελίδα 2 από 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Θέμα 6
ο
: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.175/2014 (ΑΔΑ: ΒΘΑΟΩ6Ι-4ΨΑ) απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απευθείας ανάθεση για  την εκτέλεση του έργου : 

"Επισκευή οροφών 1
ου

  δημοτικού Σχολείου Αγιάς"». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την με αριθμ. 175/2014 (ΑΔΑ: ΒΘΑΟΩ6Ι-4ΨΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή οροφών 

1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγιάς», στον Μακαντάση Χρήστο του Δημητρίου, με την διαδικασία των 

εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων.  

 

Ωστόσο, στο Δήμο υφίστανται η ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες συντήρησης 

υποδομών Α Βάθμιας Εκπαίδευσης» που αφορούν την συντήρηση των υποδομών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς και προβλέπονται εργασίες επιδιόρθωσης, εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης γυψοσανίδων, εργασίες συντήρησης κλπ στα Σχολικά κτίρια. Σύμφωνα με την 

σύμβαση η παράδοση των εργασιών γίνεται τμηματικά και μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί ένα μικρό 

τμήμα των εργασιών της εν λόγο ανάθεσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της 

επισκευής των οροφών του 1
ου

 Δημοτικού σχολείου Αγιά από την παραπάνω εργασία.  

 

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαι: την ανάκληση της με αριθμ. 175/2014 (ΑΔΑ: ΒΘΑΟΩ6Ι-

4ΨΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: 

«Επισκευή οροφών 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγιάς» στον Μακαντάση Χρήστο του Δημητρίου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- την υπαριθμ. 175/2014 (ΑΔΑ: ΒΘΑΟΩ6Ι-4ΨΑ) απόφασή της, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Ανακαλεί την υπαριθμ. 175/2014 (ΑΔΑ: ΒΘΑΟΩ6Ι-4ΨΑ) απόφασή της με θέμα : «Απευθείας 

ανάθεση για  την εκτέλεση του έργου : “Επισκευή οροφών 1
ου

  δημοτικού Σχολείου Αγιάς”», για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 785ΞΩ6Ι-5ΘΡ
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