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Αξ. Πξση : 12052
ΠΡΟ :
Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ
Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο
Γ/λζε Γηνίθεζεο

ΘΔΜΑ : « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο».

αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 14/2011 πξαθηηθό
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2011 , πνπ
πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 97/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Αλάζεζε έξγσλ», κε
ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο
απόθαζεο απηήο.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
ΑΝΑΓΟΥΟ
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ -ΚΡΔΣΔΝΧΝ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Απιθμόρ Απόθαζηρ :97
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΘΔΜΑ:«Ανάθεζη έπγων».
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 7ε ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 1 :00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά από ηελ ΑΠ 11348/30-06-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία
επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ ηεο
βξέζεθαλ παξόληα πέληε (5) κέιε :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Υειμώναρ Ανδπέαρ
2) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ
3) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ
4) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ
5) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ

ΑΠΟΝΣΔ
1) Μπαλιούκορ Γιονύζιορ, Ππόεδπορ
2) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ, Ανηιππόεδπορ

Λόγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Πξνεδξεύσλ αλέιαβε ν θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 όπνπ νξίδεηαη όηη «αλ
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεύεη ν αληηπξόεδξνο θαη ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην
νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο».
Ο Πξνεδξεύσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ησάλλε, Γηακαληόπνπινπ
Βαζίιε, Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ , ηεο ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο
Σξπθσλνπνύινπ Φαλήο , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια Νηθόιανπ
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξνεδξεύεσλ θ. Υεηκώλαο Αλδξέαο ,
εηζεγήζεθε σο εμήο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:
«ζην Σερληθό Πξόγξακκα θαη ζηνλ ΚΑ 30-7333.002 ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ
2011 έρνκε εγγξάςεη πίζησζε πνζνύ 6.900,00€ γηα ην έξγν «Αποκαηαζηάζειρ
οδικού δικηύος Σ.Κ. Μακπιζίων, Καλςβακίων, Καλλικώμος, Βπύναρ».
Ζ Σερληθή Τπεξεζία έρεη ζπληάμεη γηα ην έξγν ηελ αθόινπζε
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ΣΔΥΗΚΖ ΔΚΘΔΖ:
Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ από
θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθό δίθηπν ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Μαθξηζίσλ, Καιπβαθίσλ,
Καιιηθώκνπ θαη Βξύλαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκόο θαη κόξθσζε πξαλώλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηε ρξήζε δηακνξθσηή γαηώλ (grader) , ραιηθόζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθώλ ηάθξσλ (ζθάθεο) κε άνπιν ζθπξόδεκα C12/15 ζε αγξνηηθνύο
δξόκνπο ζηηο πεξηνρέο Μπάκπεο, Καληά, Λαρλίδηα, Πνηόθη θ.ιπ. ζηελ Σνπηθή
Κνηλόηεηα Μαθξηζίσλ, ζηηο πεξηνρέο Βνύθηζξν , παιηό Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ Σνπηθή
Κνηλόηεηα Καιπβαθίσλ, Άγηνο Ησάλλεο, Κνθνξόθηα, Λαγθάδα , Μεξίδα, Οβξηά,
Μνύληξηδα , Μνπληξηδηάληθα ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Καιιηθώκνπ , Όκνξθν, Ίζσκα ,
Μειηηά, Άγηνο Βαζίιεηνο , Γηαθνπκέηθα , Γέληξα ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βξύλαο.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

2

3

ΔΡΓΑΗΑ

Καζαξηζκόο
θαη
κόξθσζε
ηάθξνπ
Πξνκήζεηα θαη
δηάζηξσζε
ακκνράιηθνπ
θπξόδεκα
C12/15

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Μ.Μ.

4.947,45

0,88

4.353,76

Μ3

25,00

16,00

400,00

Μ3

10,00

86,50

856,00

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΤΝΟΛΟ

5.609,76
1.290,24
6.900,00

Μεηά από έξεπλα αγνξάο πξνηείλνπκε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ εξγνιάβν ΓΔ
Μπειηώλε Παλαγηώηε ηνπ Αζαλαζίνπ κε έδξα ηεο επηρείξεζεο Εαράξσ Ζιείαο θαη
αξηζκό Μεηξώνπ 248 , γηα ηνπο ιόγνπο όηη δηαζέηεη ηα πξνζόληα, είλαη ηθαλόο,
απνηειεζκαζηηθόο καο πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο θαη έρνπκε θαιή ζπλεξγαζία
ζην παξειζόλ. Πξέπεη δε λα ιάβνπκε ππόςε καο όηη δελ ππάξρνπλ θαη πνιινί
δηαζέζηκνη εξγνιάβνη πνπ κπνξνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ πεξηνρή καο απηή
ηελ επνρή κε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ.1 ηνπ ΠΓ 171/87:
«Γηα κηθξά έξγα ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πνπ ε δαπάλε ηνπ θαζελόο από απηά δελ
ππεξβαίλεη ηα δύν εθαηνκκύξηα (2.000.000) δξαρκέο,- (δει. 5.869,41€) ε κε
απηεπηζηαζία εθηέιεζε θαη ε αλάζεζε κε δηαγσληζκό ή ρσξίο δηαγσληζκό δίλεηαη κε
βάζε ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα ηπρόλ ινηπά
ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηεο
δεκαξρηαθήο επηηξνπήο (πιένλ νηθνλνκηθή επηηξνπή).
Σα ζηνηρεία απηά ηεο απόθαζεο απνηεινύλ ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1418/84.
Δπίζεο κε ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/08 νξίζηεθαλ ηα εμήο: "Οη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξίπησζε ε΄ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 171/1987 (ΦΔΚ 194 Α) σο
πξνο ην αξκόδην ζπιινγηθό όξγαλν ησλ Γήκσλ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ απεπζείαο
αλάζεζε κηθξώλ έξγσλ ή εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο έξγσλ κέρξη ηνπ πνζνύ
πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ εθάζηνηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ (Απόθαζε ΔΓ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΔΚ
137 Β), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νκνία Γ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΔΚ 547
Β) θαηά ηηο εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο απηήο, ππό ηελ ηζρύ ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 141
Α)«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ.
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Λεθζείζεο απνθάζεηο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ από ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή
(πιένλ νηθνλνκηθή επηηξνπή) ζεσξνύληαη λόκηκεο".
Άξα ην πνζό ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (23%)
δηακνξθώλεηαη ζε 7.219,36 €».
Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο δηαθώλεζε κε ηελ απεπζείαο
αλάζεζε ηνπ εξγνπ γηα ην ιόγν όηη , όπσο έρεη εθθξαζηεί θαη ζε πξνεγνύκελεο
απνθάζεηο απεπζείαο αλάζεζεο έξγσλ, δηαθσλεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο ησλ έξγσλ γηα ιόγνπο δηαθάλεηαο θ.ιπ. Δπίζεο δηαθσλεί κε ηνλ επείγνληα
ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ σο εθ ηνύηνπ ζεσξεί όηη ηα ρξνληθά πεξηζώξηα ππήξραλ ζην
πξνεγνύκελν ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα γίλεη δηαγσληζκόο γηα ην έξγν απηό.
ηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο δήηεζε από ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ γηα
ην ζέκα απηό.
Ζ Οικονομική Δπιηποπή
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξνεδεύνληα θαη έιαβε ππόςε:
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 ηνπ ΠΓ 171/87
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.3 ηνπ Ν.1418/84
3. ην άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010
4. ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/08
5. ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ πνπ δελ επεξβαίλεη ηα όξηα ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο
6. ην γεγνλόο όηη ην παξαπάλσ έξγν έρεη εληαρζεί ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ
Γήκνπ θαη πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ,
ηξέρνληνο έηνπο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
(ΣΔΔΡΗ ΤΠΔΡ- ΔΝΑ ΚΑΣΑ)
1) Δγθξίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «Αποκαηαζηάζειρ
οδικού δικηύος Σ.Κ. Μακπιζίων, Καλςβακίων, Καλλικώμος, Βπύναρ»θαη αλαζέηεη
απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνύ ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ.
Μπειηώλε Παλαγηώηε ηνπ Αζαλαζίνπ, κε έδξα ηεο επηρείξεζεο Εαράξσ Ζιείαο θαη
αξηζκό Μεηξώνπ 248, έλαληη ακνηβήο 6.900,00 € ζπκπεξηικβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζα :
ΣΔΥΗΚΖ ΔΚΘΔΖ:
Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ από
θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθό δίθηπν ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Μαθξηζίσλ, Καιπβαθίσλ,
Καιιηθώκνπ θαη Βξύλαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκόο θαη κόξθσζε πξαλώλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηε ρξήζε δηακνξθσηή γαηώλ (grader) , ραιηθόζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθώλ ηάθξσλ (ζθάθεο) κε άνπιν ζθπξόδεκα C12/15 ζε αγξνηηθνύο
δξόκνπο ζηηο πεξηνρέο Μπάκπεο, Καληά, Λαρλίδηα, Πνηόθη θ.ιπ. ζηελ Σνπηθή
Κνηλόηεηα Μαθξηζίσλ, ζηηο πεξηνρέο Βνύθηζξν , παιηό Γεκνηηθό ρνιείν ζηελ Σνπηθή
Κνηλόηεηα Καιπβαθίσλ, Άγηνο Ησάλλεο, Κνθνξόθηα, Λαγθάδα , Μεξίδα, Οβξηά,
Μνύληξηδα , Μνπληξηδηάληθα ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Καιιηθώκνπ , Όκνξθν, Ίζσκα ,
Μειηηά, Άγηνο Βαζίιεηνο , Γηαθνπκέηθα , Γέληξα ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βξύλαο.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

2

ΔΡΓΑΗΑ

Καζαξηζκόο
θαη
κόξθσζε
ηάθξνπ
Πξνκήζεηα θαη
δηάζηξσζε
ακκνράιηθνπ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Μ.Μ.

4.947,45

0,88

4.353,76

Μ3

25,00

16,00

400,00
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3

θπξόδεκα
C12/15

Μ3

10,00

86,50

856,00

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΤΝΟΛΟ

5.609,76
1.290,24
6.900,00

2) Φεθίδεη , εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ ΚΑ 30-7333.002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011 γηα ην έξγν
«Αποκαηαζηάζειρ οδικού δικηύος Σ.Κ. Μακπιζίων, Καλςβακίων, Καλλικώμος,
Βπύναρ».
3) Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
4) Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Με ηελ απόθαζε κεηνςεθεί ην κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.
Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο γηα ην ιόγν όηη δηαθσλεί κε ηε δηαδηθαζία απεπζείαο
αλάζεζεο ησλ έξγσλ.
Ζ απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 97/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινύζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ
ΥΔΗΜΏΝΑ ΑΝΓΡΔΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ
ΝΗΚΟλΑΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΓΔΧΡΓΗΛΔ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ

Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Ο.Δ.

ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ
ΓΖΜΑΡΥΟ
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