
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Γαύδος 23/5/2017  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ    Αρ.Πρωτ. 167 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ 
ΤΗΛ: 28230 41101 
ΦΑΞ: 28230 41101 
      
   
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την όγδοη 8η συνεδρίαση. 

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 

27/05/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για 

την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Συνοπτική αναφορά θεμάτων: 

α/α Τίτλος θέματος 

1 Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά 

το Α’ τρίμηνο 2017. 

2 Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με αριθμό Α67, Α116, Α117,Α118, Α119 

3 Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων 

αγροτικών δρόμων» σύμφωνα με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

4 Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Απρόβλεπτων Ζημιών (λακούβες- 

φθορές)» σύμφωνα με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

5 Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή προστατευτικών στηθαίων» σύμφωνα 

με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

6 Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση- Τσιμεντόστρωση Αγροτικών Δρόμων» 

σύμφωνα με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

 

 

1. Συζήτηση και ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού κατά το Α’ τρίμηνο 2017. 

 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, και το το 
άρθρο 39 του νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών." 
ορίζονται τα εξής: 
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε 
τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό 
διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση 
του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 



   Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, 
σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα 
ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της 
έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος 
των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 
   Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από 
το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή 
του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 
   Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 
3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
   Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή 
της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 
   Στην υπ'αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθορίζονται τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο 
δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. 
Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 
έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
   Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χανίων αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 12/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 435 / 
2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: 7ΜΩΙΟΡ1Θ-2ΧΙ τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά 
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Γαύδου. 
  
Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή 
  
   Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
κατά το α' τρίμηνο 2017 τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο και τα οποία  εμφανίζονται στους 
πίνακες 1, 2, 3  που ακολουθούν, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα 
έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Γαύδου. 
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 
 
 
  



  

Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα
1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 188960,68 49717,06 0,263107965 49717,06 0,263107965 1
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 1770 3619,39 2,044853107 3619,39 2,044853107 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2040 0 0 0 0 #DIV/0!
4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 460 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Φόροι και εισφορές 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 184390,68 46097,67 0,25 46097,67 0,25 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 300 0 0 0 0 #DIV/0!
1 Εκτακτα έσοδα 112520 2573,78 0,022873978 2573,78 0,022873978 1

11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 26700 0 0 0 0 #DIV/0!
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 83220 0 0 0 0 #DIV/0!
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2400 0 0 0 0 #DIV/0!
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 200 2573,78 12,8689 2573,78 12,8689 1
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

21 Τακτικά έσοδα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 806937,04 806937,04 1 0 0 0

31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 806937,04 806937,04 1 0 0 0
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 60310 6294,29 0,104365611 6294,29 0,104365611 1

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 59310 6294,29 0,106125274 6294,29 0,106125274 1
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1000 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 339800,64

Σύνολα εσόδων 1508528,36 865522,17 58585,13

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ %

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 383977,99 157082,1 0,409091417 30086,32 0,078354283 30086,32 30086,32 0,078354283 1

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 65375,89 65373,64 0,999965584 11924,43 0,182397976 11924,43 11924,43 0,182397976 1

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 63220 48170 0,761942423 7943,71 0,125651851 7943,71 7943,71 0,125651851 1

62 Παροχές τρίτων 154996,19 41250 0,266135574 10000 0,064517715 10000 10000 0,064517715 1

63 Φόροι - τέλη 2030 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 44949,14 208,84 0,00464614 208,84 0,00464614 208,84 208,84 0,00464614 1

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π ίστεως 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 28700 1070,28 0,037291986 0 0 0 0 0 #DIV/0!

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 19906,77 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

68 Λοιπά Έξοδα 4800 1009,34 0,210279167 9,34 0,001945833 9,34 9,34 0,001945833 1

7 Επενδύσεις 245977,87 26720 0,108627658 0 0 0 0 0 #DIV/0!

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 58185,27 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

73 Έργα 154792,6 26720 0,172618071 0 0 0 0 0 #DIV/0!

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 33000 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 876091 56255,53 0,064211971 14823,46 0,01692 9634,75 9634,75 0,010997431 0,649966337

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7888,46 7555,53 0,957795311 7848,6 0,994947049 3340,46 3340,46 0,423461614 0,425612211

82 Αποδόσεις 61310 48700 0,794323928 6974,86 0,113763823 6294,29 6294,29 0,10266335 0,902425282

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 806892,54 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

9 Αποθεματικό 2481,5

Σύνολα δαπανών 1508528,36 240057,63 44909,78 39721,07 39721,07

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017



 

 
2. Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α.Του άρθρου 21 του Ν.2362/95 <<Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις>> , όπως ισχύει. 
β.Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.33852/2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης>> (ΦΕΚ 87/Α). 
γ.Του νόμου 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α) 
δ.Του Π.Δ. 113/2010 <<Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και 
του ΒΔ 17/05-15/06/1959 <<Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων>> (ΦΕΚ 114/Α) 
2. Την ανάγκη του Δήμου Γαύδου να πραγματοποιήσει τους παρακάτω δαπάνες, σύμφωνα με τον 
πίνακα που επισυνάπτεται. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΥ 

ΚΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Α-67 10-6162.002 1.000,00 Λοιπά έξοδα τρίτων 
Α-116 00-8223.001 10.000,00 Αποδοση φορου 

προμηθευτων,εργολαβων,ελ.επαγγελματιων 
Α-117 00-6711.001 12.591,96 Λειτουργικες δαπανες σχολειων 
Α-118 10-7134.001 2.000,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα 
Α-119 30-6322.001 1.100,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
  



 
 
  



3. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενων 
τσιμεντοστρωμένων αγροτικών δρόμων» σύμφωνα με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:  
«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 
διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε 
πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.»  
Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες". 
 
Ακολουθεί στο παράρτημα η Τεχνική Έκθεσή του έργου με τα κάτω στοιχεία: 
 
Αποκατάσταση υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων αγροτικών δρόμων 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ:  7.000 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24% 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2017 

Αρ.πρωτ. 163/23-5-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΚΑ 30-7333.008 



4. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Απρόβλεπτων 
Ζημιών (λακούβες- φθορές)» σύμφωνα με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:  
«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 
διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε 
πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.»  
Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες". 
 
Ακολουθεί στο παράρτημα η Τεχνική Έκθεσή του έργου με τα κάτω στοιχεία: 
Αποκατάσταση Απρόβλεπτων Ζημιών (λακούβες- φθορές) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ:  7.140 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24% 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2012 

Αρ.πρωτ. 166/23-5-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΚΑ 30-7333.003 



5. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή προστατευτικών 
στηθαίων» σύμφωνα με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:  
«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 
διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε 
πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.»  
Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες". 
 
Ακολουθεί στο παράρτημα η Τεχνική Έκθεσή του έργου με τα κάτω στοιχεία: 
Κατασκευή προστατευτικών στηθαίων 

 
 
 
 
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ:  4.720 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24% 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2012 

Αρ.πρωτ. 165/23-5-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΚΑ 30-7326.003 



6. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και ανάθεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση- Τσιμεντόστρωση 
Αγροτικών Δρόμων» σύμφωνα με το άρθο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87. 

 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του ΠΔ 171/87:  
«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 
εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 
διαγωνισμό δίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν 
λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής 
επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε 
πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους 
ανάθεσης.»  
Επίσης με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της παραγράφου 
2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 
137 Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από 
τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες". 
 
Ακολουθεί στο παράρτημα η Τεχνική Έκθεσή του έργου με τα κάτω στοιχεία: 
Συντήρηση- Τσιμεντόστρωση Αγροτικών Δρόμων 
 

 
 
 
 
 
 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

Δήμαρχος Γαύδου 
 

Ευαγγελία Καλλίνικου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ:  7.000 € συμπεριλαμβ. ΦΠΑ 24% 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2012 

Αρ.πρωτ. 164/23-5-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ ΚΑ 30-7333.004 


