ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ -ΚΡΔΣΔΝΧΝ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 9εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Απιθμόρ Απόθαζηρ :60
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο γηα ην έξγν Αλαπιάζεηο Σ.Γ.
Μαθξηζίσλ- Καιιθψκνπ- Γηαζέιισλ- Καιπβαθίσλ- Πινπηνρσξίνπ»
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ ,
ζήκεξα ηελ 18ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:
00 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , κεηά απφ ηελ ΑΠ 4125/14-04-2011 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ
ηεο βξέζεθαλ παξφληα θαη ηα επηά (7 ), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Μπαλιούκορ Γιονύζιορ , Ππόεδπορ
Οςδείρ
2) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ
3) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ
4) Υειμώναρ Ανδπέαρ
5) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ
6) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ
7) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γηακαληφπνπινπ Βαζηιείνπ , θαη
Σνπξή Σξχθσλα , ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ Γ/θψλ θαη Οηθ/θψλ Τπεξεζηψλ θ.
Φσηφπνπινπ Κσλζηαληίλνπ , θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Νίθνπ
Καξάκπεια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγήζεθε ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κχξηνη χκβνπινη,
ε Σερληθή Τπεξεζία καο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην Πξαθηηθφ ηεο Γεκνπξαζίαο γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ « Αλαπιάζεηο Σ.Γ. Μαθξηζίσλ- Καιιθψκνπ- ΓηαζέιισλΚαιπβαθίσλ- Πινπηνρσξίνπ», κε ην νπνίν καο ελεκεξψλεη φηη :
Ο δηαγσληζκφο δηεμήρζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηελ νπνία
απνηεινχζαλ νη ππνγεγξακκέλνη ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο,
νθηαλνχ Γεσξγία σο πξφεδξνο, Σξπθσλνπνχινπ Φαλή θαη Υξηζηνπνχινπ Μαξία
σο κέιε ζηηο 21/12/2010, εκέξα Σξίηε θαη θαηά ηελ νπνία αλαδείρηεθε πξνζσξηλφο
κεηνδφηεο ν εξγνιάβνο δεκνζίσλ έξγσλ Κ/Ξ ΓΑΟΤΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΖ –
ΑΧΝΗΣΖ ΥΡΖΣΟ κε πνζνζηφ έθπησζεο
Σν έξγν έρεη πξνυπνινγηζκφ 150.000,00 €, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 256/2010
ηερληθή κειέηε ηεο Σ.Τ.Γ.Κ. Ν. Ζιείαο θαη πεξηιακβάλεη:
ΚΑΛΛΗΚΧΜΟ
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Ζ πξνο αλάπιαζε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν ζην νηθνδνκηθφ
ηεηξάγσλν 16 κήθνπο 155,00 κέηξσλ θαη πιάηνπο 31,00 κέηξσλ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη γεληθή εθζθαθή ζε έδαθνο
γαηψδεο, θαηαζθεπή ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί ζηελ
γεψηξεζε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν θαηά κήθνο ηεο εζληθήο νδνχ θαη
ηέινο εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά ζε έθηαζε 5 ζηξέκκαηα πεξίπνπ.
ΜΑΚΡΗΗΑ
Ζ πξνο αλάπιαζε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ειεθηξνθσηηζκφ
πεδνδξνκίσλ ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο αγνξάο ζε ζπλέρεηα ηεο ππάξρνπζαο
αλάπιαζεο ηνπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο Μαθξηζίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ
κηθξή πιαηεία ζηελ αγνξά πξνο ηνλ Ηεξφ Ναφ Παλαγίαο ζε κήθνο 60,00 κέηξσλ
πεξίπνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ θαζαίξεζε ζθπξνδέκαηνο ζε κήθνο
60,00 κέηξσλ, εθζθαθή γηα έξγα αζηηθήο νδνπνηίαο - αλαπιάζεσλ ζε κήθνο 60,00
κέηξσλ, πιάηνο ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ θαη πάρνο 0,15 κέηξσλ, θαηαζθεπή
λέσλ πξφρπησλ θξαζπέδσλ θαη ξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα C16/20, επηρψκαηα θάησ
απφ ηα πεδνδξφκηα πάρνπο 0,10 κέηξσλ, δεκηνπξγία ππφγεηνπ δηθηχνπ
ειεθηξνθσηηζζκνχ θαη βάζεσλ γηα ηνπο ηζηνχο ειεθηξνθσηηζκνχ, ηνπνζέηεζε
ζηδεξνχ δνκηθνχ πιέγκαηνο, ηζηκεληφζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ζθπξφδεκα
C12/15, πιαθφζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο απφ
ζθπξφδεκα θπβφιηζνπο θαη ρνλδξφπιαθεο νξζνγσληζκέλεο θαη ηνπ δξφκνπ, κε
πξνθαηαζθεπαζκέλνπο απφ ζθπξφδεκα ραιαδηαθνχο θπβφιηζνπο δηαζηάζεσλ θαη
ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.
ηα ζεκεία φπνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηα νπνία ζα είλαη ηχπνπ θαλάξη ( φπσο
θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ) κε κνλφ θσηηζηηθφ, ζα ηνπνζεηεζνχλ ηαηλίεο
( θηιέηα ) απφ κάξκαξν.
ΓΗΑΔΛΛΑ
Ζ πξνο αλάπιαζε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνίρνπ αληηζηήξημεο
θαηά κήθνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζηελ πξψηε είζνδν ηνπ νηθηζκνχ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο –
εκηβξαρψδεο ζε κήθνο 115,00 κέηξσλ, πιάηνο 1,50 κέηξσλ θαη πάρνο 1,50
κέηξσλ, εθζθαθή ζεκειίσλ – ηάθξσλ ζε κήθνο 115,00 κέηξσλ, πιάηνο 0,75
κέηξσλ θαη βάζνο 0,40 κέηξσλ, ζθπξνδέηεζε ηνπ ηνίρνπ χςνπο 1,00 κέηξνπ κε
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 θαη επίρσζε ηνπ ηνίρνπ κε θνζθηληζηφ ακκνράιηθν.
ΚΑΛΤΒΑΚΗΑ
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη θαζαξηζκφο θαη ηζηκεληφζηξσζε
κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 ηνπ εξείζκαηνο ηνπ δξφκνπ παξαπιεχξσο ηνπ
ξέκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ.
ΠΛΟΤΣΟΥΧΡΗ
Ζ πξνο αλάπιαζε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηελ ηζηκεληφζηξσζε ηεο πιαηείαο ζην
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 3, κήθνπο 35,00 κέηξσλ θαη πιάηνπο 25,00 κέηξσλ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη θαζαίξεζε ησλ ππαξρφλησλ
θξαζπεδνξείζξσλ, εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο ζε πάρνο 0,40
κέηξσλ, θαηαζθεπή λέσλ πξφρπησλ θξαζπέδσλ θαη ξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα
C16/20, επηρψκαηα θάησ απφ ηα πεδνδξφκηα πάρνπο 0,20 κέηξσλ,
ηζηκεληφζηξσζε ηεο κε ζθπξφδεκα C12/15.
ηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ ΟΚΣΧ ( 8 ) εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ε νπνίεο
κεηνδφηεζαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΖ
1
Κ/Ξ ΓΑΟΤΛΑΡΖ ΑΝΣ. – ΑΧΝΗΣΖ 36,00%
ΥΡΖΣΟ
2
Κ/Ξ ΠΟΛΤΓΧΡΟΠΟΤΛΟ Γ – ΓΖΛΑΡΖ 35,79%
ΚΧΣΑ
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Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ Κ. ΚΑΣΗΑΓΡΑΜΖ & ΗΑ Δ.Δ.ΞΤΓΔΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
Κ/Ξ ΠΔΣΡΑΚΖ ΜΗΥ. – Γ. ΠΑΝΑΓΟΤ & ΗΑ
Δ.Δ.
Κ/Ξ ΑΜΑΡΖ ΕΑΥ. – ΣΑΘΑ ΥΡΖΣΟ
ΑΝΔΛΗΞΖ Ο.Δ.
Κ/Ξ ΓΟΜΖΛ Ο.Δ. – ΑΝΑΣΑΗΟΤ Κ.

35,00%
33,00%
27,00%
17,00%
13,02%

Δθφζνλ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 3263/2004, δηαπηζηψζεθε φηη
ν ζπκκεηέρσλ Κ/Ξ ΓΟΜΗΚΖ Κ. ΚΑΣΗΑΓΡΑΜΖ & ΗΑ Δ.Δ.- ΞΤΓΔΑ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ.
Απνθιείζζεθε δηφηη ην κέινο ηεο Κ/μίαο ΓΟΜΗΚΖ Κ. ΚΑΣΗΑΓΡΑΜΖ & ΗΑ Δ.Δ.
δελ πξνζθφκηζε βεβαίσζε αλεθηέιεζηνπ απφ ην ΗΚΑ γηα έξγν πνπ είλαη αλάδνρνο
ζηνλ Γήκν καο ( πξψελ Γήκν θηιινχληνο ). Μεηά ην πέξαο ησλ 5 εκεξψλ δελ
ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο
Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξέπεη λα απνθαζίζεη γηα ηελ
θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο.
Ζ Οικονομική Δπιηποπή
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη αθνχ είδε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 171/87 θαη ηνπ Ν.1418/84
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
1. Καηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ γηα ην έξγν « Αλαπιάζεηο Σ.Γ. ΜαθξηζίσλΚαιιηθψκνπ- Γηαζέιισλ- Καιπβαθίσλ- Πινπηνρσξίνπ», ζηελ Κνηλνπξαμία
ΓΑΟΤΛΑΡΖ ΑΝΣ. – ΑΧΝΗΣΖ ΥΡΖΣΟ.
2. Φεθίδεη πίζησζε 96.000.00 € , ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7326.003 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2011.
3. Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010
Ζ απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 60/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ ΓΗΟΝΤΗΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΝΗΚΟ ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΥΔΗΜΧΝΑ ΑΝΓΡΔΑ
ΓΔΧΡΓΗΛΔ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ

Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Ο.Δ.
ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ
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