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ΘΕΜΑ: Ακύρωση των αριθµ. 92 και 113/2010 αποφάσεων της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Θεσπρωτικού .

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας,

ρύθµιση θεµάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες

διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ∆.Κ.Κ. (N.3463/06)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 του Π.∆ 28/1980 και 22 του Νόµου
3274/2004
4. Τις αριθµ. 92 και 113/2010 αποφάσεις της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
του ∆ήµου Θεσπρωτικού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουµε

τις

αριθµ.

92

και

113/2010

αποφάσεις

της

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Θεσπρωτικού µε τις οποίες
αποφασίζεται η αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στο ίδιο Τοπικό
∆ιαµέρισµα Παπαδατών και σε όµορες τοποθεσίες ως εξης: α) µε την
αριθ.92/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αποφασίζεται η
απευθείας ανάθεση προµήθειας υλικών προϋπολογισµού 5.306,22€ στο

2010
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κατάστηµα πώλησης υλικών ύδρευσης Γεωργίου ∆αρδαµάνη καθώς
και η απευθείας ανάθεση στον κ.Ευθύµιο Νάκκα ιδιοκτήτη σκαπτικού
µηχανήµατος της αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης από οικία
Αλεξάνδρας ∆αρδαµάνη έως ∆εξαµενή Αγοριά β) µε την αριθ.113/2010
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αποφασίζεται η ανάθεση στον
ίδιο ανάδοχο της ίδιας συνεχόµενης
τοποθεσίες

οικία

Αλεξάνδρας

σκαπτικής εργασίας στις

∆αρδαµάνη-Κεντρικό

αγωγό

θέση

µήλος(ελαιοτριβείο)-γήπεδο Παπαδατών
για παράβαση νόµου, επειδή

1) σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1

του άρθρου 12 του Π.∆ 28/1980 δεν επιτρέπεται η κατάτµηση έργων και
προµηθειών και η σύνταξη των αντίστοιχων µελετών 2) σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του ίδιου ως ανωτέρω Π.∆ δεν
επιτρέπεται στο προϋπολογισµό του ∆ήµου ή της Κοινότητας η
ξεχωριστή αναγραφή πιστώσεων: για αγορά υλικών εκτέλεσης έργων
και για δαπάνες συνεργείων εργατοτεχνιτών και
3) λόγω υπέρβασης του ορίου της απευθείας ανάθεσης εργασίας,
όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 2539/97,
δεδοµένου ότι η κατάτµηση της πίστωσης για το ίδιο έργο σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του Νόµου 3274/04 επιτρέπεται
µόνο για την εκτέλεση έργων και όχι εργασιών και µάλιστα για
διαφορετικό Τοπικό ∆ιαµέρισµα
Κατά της απόφασης αυτής µπορείτε να προσφύγετε, εντός ενός
(1) µηνός από την κοινοποίησή της, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου
152 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06), στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου (Μαρ.
Κοτοπούλη 62 – 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
∆ήµο Θεσπρωτικού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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