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ΘΔΜΑ : « Τπνβνιή Απόθαζεο γηα έιεγρν».

αο ππνβάιινπκε έγθπξν απφζπαζκα απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2011 πξαθηηθφ
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ηεο 6εο Ηνπλίνπ 2011 , πνπ
πεξηέρεη ηελ κε αξηζκφ 77/2011 απφθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Αλαζέζεηο έξγσλ θαη
εξγαζηψλ γηα επείγνπζεο παξεκβάζεηο», κε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο θαη
παξαθαινχκε γηα ην λφκηκν έιεγρν ηεο απφθαζεο απηήο.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ -ΚΡΔΣΔΝΧΝ
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Αξηζκόο Απόθαζεο :77
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΘΔΜΑ: «Αλαζέζεηο έξγσλ θαη εξγαζηψλ γηα επείγνπζεο παξεκβάζεηο».
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 6ε ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 07:00 κ.κ. ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ ,
κεηά απφ ηελ ΑΠ 6871/24-5-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία
επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ ηεο
βξέζεθαλ παξφληα φια , δειαδή θαη ηα επηά (7 ) κέιε , ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Μπαιηνύθνο Γηνλύζηνο , Πξόεδξνο
2) Καξαληώλεο Παλαγηώηεο
3) Κωζηόπνπινο Γεώξγηνο
4) Υεηκώλαο Αλδξέαο
5) Γεωξγηιέο Γεώξγηνο
6) Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο
7) Γεωξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη
κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ησάλλε, Γηακαληφπνπινπ Βαζίιε,
Κσζηφπνπινπ Αζαλαζίνπ θαη Σνπξή Σξχθσλα , θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ
Καξάκπεια Νηθφιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κχξηνη πλάδεξθνη,
χκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ.1 ηνπ ΠΓ 171/87:
«Γηα κηθξά έξγα ή εξγαζίεο ζπληήξεζεο, πνπ ε δαπάλε ηνπ θαζελφο απφ απηά δελ
ππεξβαίλεη ηα δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000) δξαρκέο,- (δει. 5.869,41€) ε κε
απηεπηζηαζία εθηέιεζε θαη ε αλάζεζε κε δηαγσληζκφ ή ρσξίο δηαγσληζκφ δίλεηαη κε
βάζε ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηα ηπρφλ ινηπά
ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο
δεκαξρηαθήο επηηξνπήο (πιένλ νηθνλνκηθή επηηξνπή).
Σα ζηνηρεία απηά ηεο απφθαζεο απνηεινχλ 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 αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ Γήκσλ πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ απεπζείαο
αλάζεζε κηθξψλ έξγσλ ή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο έξγσλ κέρξη ηνπ πνζνχ
πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ εθάζηνηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ (Απφθαζε ΔΓ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΔΚ
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137 Β), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νκνία Γ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΔΚ 547
Β) θαηά ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο απηήο, ππφ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 141
Α)«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Λεθζείζεο απνθάζεηο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ απφ ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή
ζεσξνχληαη λφκηκεο".
Σν πνζφ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (23%)
δηακνξθψλεηαη ζε 7.219,36 €.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εάλ κελ πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε κε δηαγσληζκφ γηα ηνπο φξνπο
απηνχ, εάλ δε πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε κε απεπζείαο αλάζεζε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν
αλάδνρν θαη ηνπο φξνπο αλάζεζεο.
Ζ επηινγή ησλ αλαδφρσλ έγηλε κε βαζηθά θξηηήξηα ηελ ηθαλφηεηα, ηελ εκπεηξία, ηελ
πξνεγνχκελε θαιή ζπλεξγαζία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ αμηνπηζηία , ηελ
επάξθεηα ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ , ηελ εγγχηεηα ηεο
επηρείξεζεο ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο.
Ζ πξψηε νκάδα έξγσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε έξγσλ νδνπνηίαο – απνθαηαζηάζεηο
νδηθνχ δηθηχνπ νδηθνχ δηθηχνπ νξηζκέλσλ Κνηλνηήησλ. Με ηελ εθηέιεζή ηνπο
απνθαζίζηαη ε βαηφηεηα ζηελ αγξνηηθή νδνπνηία ησλ ελ ιφγσ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη ε
αληηππξηθή πξνζηαζία
ην Σερληθφ Πξφγξακκα νη εγγξαθέο απηέο είλαη πέξαλ ηνπ πνζνχ –πιαθφλ- πνπ
αληηζηνηρεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε θάζε Κνηλφηεηα.
Δηδηθφηεξα:
1) ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011,ζηνλ ΚΑ 30-7333.001 έρεη
εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην έξγν «Απνθαηαζηάζεηο νδηθνύ δηθηύνπ
δ. θ. Κξέζηελαο θαη η.θ. ακηθνύ, Κάηω ακηθνύ, Ραρώλ».
χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ην έξγν αθνξά ηελ
απνθαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ απφ θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο Κξεζηέλσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ακηθνχ , Κάησ ακηθνχ θαη
Ραρψλ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηε ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader) , ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ (ζθάθεο) κε άνπιν ζθπξφδεκα C 12/15 ζε αγξνηηθνχο
δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο (Διενχζα, Μεγαιάθνπ, Πιάθεο, Ρέζη, Σζακά, Λαγθαδάθηα,
Βαξθαξηέο) Κξεζηέλσλ, (Κφθθηλνπ, Οκπξάο, Κπδσληέο) ακηθνχ , (Γξηβάια, Πεγέο,
Πεπέ, Νεθξνηαθείν, Παιηνκάγαδα, Κνξεηέηθα, Φξαγθνθιεζηά) Κάησ ακηθνχ θαη
(Καιακάθη, νπιάληα, θάζνπ, Βξχζε νθηαλνχ) Ραρψλ.
Πξνηείλνπκε ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ λα αλαηεζεί ζηνλ Αλαζηαζφπνπιν Αγγειή ,
ηδηνθηήηε δηακνξθσηή γαηψλ (grader), απφ ην Καιιίθσκν, ιφγσ ηεο εγγχηεηαο θαη
γλψζεο ηνπ γηα ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο.
2)ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011,ζηνλ ΚΑ 30-7333.003 έρεη
εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην έξγν «Απνθαηαζηάζεηο νδηθνύ δηθηύνπ
η. θ. Φξίμαο, θηιινπληίαο, Γξαίθα, Πινπηνρωξίνπ».
χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο , ην έξγν απηφ αθνξά ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ησλ ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ Φξίμαο, θηιινπληίαο, Γξαίθα θαη Πινπηνρσξίνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηελ ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader ), ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ ( ζθάθεο ) κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 ζε
αγξνηηθνχο δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο
(Μέζα Παδάξηα, Κεξαζηά, ΥνλδξφινγθνοΠαιαδέζηα, Μπνχρηνπια-Φειή Βξχζε) Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Φξίμαο, (Γηπιηζηήξην,
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Άγηνο Νηθφιανο, Μάληξεο, Υαιίθηα, Ρέζη, Πνηηζηψλα, Λνχδη, Σξαλή Λάθα, Μεηηβξχζε)
Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θηιινπληίαο, (Κάκπνο, Αιαηάξα, Πνηηζηψλα, ηελφ, Βξχζε
Παλαγηάο, Κφβηηζα, Μαξκαξάθηα, Μέιεγν) Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Γξαίθα θαη (πξνο
Νεθξνηαθείν, Υαιηκαίτθεο πθηέο , Υνχλη, Αγία Παξαζθεπή) Σνπηθήο Κνηλφηεηαο
Πινπηνρσξίνπ.
Απφ έξεπλα αγνξάο πνχ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εξγνιάβνο κε εκπεηξία ζε αλάινγα
έξγα θαη κε ηα δηαζέζηκα κέζα είλαη ν εξγνιάβνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Ράκκνο
Αζαλάζηνο ηνπ Παλαγηψηε, πνπ εδξεχεη ζηελ Καιιηζέα Ζιείαο κε Α.Μ. 250, ε ακνηβή
ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.900,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε ΦΠΑ).
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε φηη ν πξνηεηλφκελνο εξγνιάβνο παξνπζηάδεηαη
αμηφπηζηνο είλαη έκπεηξνο, απνηειεζκαηηθφο θαη ε ακνηβή ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
ινγηθά πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο.
3) ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011, ζηνλ ΚΑ 30-7333.006
έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην έξγν «Απνθαηαζηάζεηο αγξνηηθνύ
νδηθνύ δηθηύνπ από θαηνιηζζήζεηο δεκνηηθήο ελόηεηαο Αιηθείξαο».
χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο , ην έξγν απηφ αθνξά ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ θαηνιηζζήζεηο ζην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο
δεκνηηθήο ελφηεηαο Αιηθείξαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηελ ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader ), ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ ( ζθάθεο ) κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 ζε
αγξνηηθνχο δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο Κιίκα, Κξάλα, Εαθνχλα, Άγην Θεφδσξν, Καξακίδη,
Αγ. Γεψξγην, Μαθαξνχλα, Κακπνχιη, Κνξαθφλεξν, Κνχκαξν, Καεκέλε Γή, Παλαίηζα,
Φηεξφιαθα, Κακηλάθηα, Καηζηεξέηθα, Κξχα Βξχζε, ηελφιαθα, Πεξηβφια, Πεξδηθάξη.
Απφ έξεπλα αγνξάο πνχ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εξγνιάβνο κε εκπεηξία ζε αλάινγα
έξγα θαη κε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη κεραλήκαηα είλαη ν εξγνιάβνο Γεκνζίσλ Έξγσλ
Καπηδηψλεο Γηνλχζηνο ηνπ Κνηζψλε , πνπ εδξεχεη ζηελ Αιηθείξα Ζιείαο κε Α.Μ. 116,
ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.900,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε ΦΠΑ).
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε φηη ν πξνηεηλφκελνο εξγνιάβνο παξνπζηάδεηαη
αμηφπηζηνο είλαη έκπεηξνο, απνηειεζκαηηθφο θαη ε ακνηβή ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
ινγηθά πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο.
4) ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011, ζηνλ ΚΑ 30-7323.021
έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00€ γηα έξγν «Απνθαηαζηάζεηο αγξνηηθνύ
νδηθνύ δηθηύνπ από θαηνιηζζήζεηο δεκνηηθήο ελόηεηαο Αλδξίηζαηλαο».
χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο , ην έξγν απηφ αθνξά ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ θαηνιηζζήζεηο ζην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο
δεκνηηθήο ελφηεηαο Αλδξίηζαηλαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηελ ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader ), ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ ( ζθάθεο ) κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 ζε
αγξνηηθνχο δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο Καζηξνχγθαηλα, Πιαηεηά, Καιακηφλα, Εαθνχθα,
Παλαγηά, Νεθξνηαθείν, Κνχβαξη, Κακπία, Σπξνθνκείν.
Απφ έξεπλα αγνξάο πνχ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εξγνιάβνο κε εκπεηξία ζε αλάινγα
έξγα θαη κε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη κεραλήκαηα είλαη ν εξγνιάβνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θ.
Παξαζθεπφπνπινο Παξαζθεπάο ηνπ Νηθνιάνπ , ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε εδξεχεη ζην
Πεπθί Αιηθείξαο Ζιείαο κε Α.Μ. 128 ,θαη ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ 6.900,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε ΦΠΑ).
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε φηη ν πξνηεηλφκελνο εξγνιάβνο παξνπζηάδεηαη
αμηφπηζηνο είλαη έκπεηξνο, απνηειεζκαηηθφο θαη ε ακνηβή ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
ινγηθά πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο.
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ηελ ζπλέρεηα είπε ν Γήκαξρνο , έρνπλ εγγξαθεί ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ πνπ θαζηζηνχλ αθελφο εθηθηή
ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζην ζθνππηδφηνπν θαη ηε ρσκαηεξή ελ φςεη
ζέξνπο θαη απμεκέλνπ φγθνπ απνξξηκκάησλ θαη αθεηέξνπ επηηπγράλνληαη νη
απαξαίηεηεο επηρσκαηψζεηο θαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο
δεκφζηαο πγηεηλήο θαη γηα ηελ ππξαζθάιεηα. Καη γηα ηα έξγα απηά ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο είλαη ε ίδηα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. πλεπψο ,
5) ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ 2011, ζηνλ ΚΑ 307333.005 έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην έξγν «Απνκάθξπλζε
θαηαπηώζεωλ – βειηίωζε δωλώλ θνππηδόηνπνπ».
χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο , ην έξγν απηφ αθνξά ηελ
απνκάθξπλζε θαηαπηψζεσλ απφ ηηο δψλεο πεξηκεηξηθά ηνπ ζθνππηδφηνπνπ θαζψο
θαη δηάλνημε ηάθξνπ γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ.
Ζ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θξίλεηαη αλαγθαία ελ φςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη
ηεο αληηππξηθήο πεξηφδνπ 2011.
Απφ έξεπλα αγνξάο πνχ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη εξγνιάβνο κε εκπεηξία ζε αλάινγα
έξγα θαη κε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη κεραλήκαηα είλαη ν εξγνιάβνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θ.
Κφιιηαο Νηθφιανο ηνπ Αλαζηαζίνπ , κε έδξα επηρείξεζεο ζην Γξχιιν Ζιείαο κε Α.Μ.
449 , ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.900,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε
ΦΠΑ).
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε φηη ν πξνηεηλφκελνο εξγνιάβνο παξνπζηάδεηαη
αμηφπηζηνο είλαη έκπεηξνο, απνηειεζκαηηθφο θαη ε ακνηβή ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
ινγηθά πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο.
6) ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ 2011, ζηνλ ΚΑ 257336.009 έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00€ γηα ην έξγν «Γηακόξθωζε
ρώξνπ ρωκαηεξήο κε πξνωζεηήξα γαηώλ».
χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ην έξγν αθνξά ηελ
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζθνππηδφηνπνπ θαη ηελ επίρσζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Ζ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θξίλεηαη αλαγθαία ελ φςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη
ηεο Αληηππξηθήο πεξηφδνπ 2011 θαη ζχκθσλα κε έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο κε ην νπνίν καο ελεκεξψλεη πξέπεη λα γίλεηαη επίρσζε ησλ ζθνππηδηψλ.
Όπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο εξγαζίεο ν εξγνιάβνο κε
εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα θαη κε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη κεραλήκαηα , είλαη ν
εξγνιάβνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Ζιηφπνπινο Κσλζηαληίλνο ηνπ Νηθνιάνπ , κε έδξα
επηρείξεζεο ζηνλ Πχξγν Ζιείαο, κε Α.Μ. 321 , ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 6.900,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε ΦΠΑ).
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε φηη ν πξνηεηλφκελνο εξγνιάβνο παξνπζηάδεηαη
αμηφπηζηνο είλαη έκπεηξνο, απνηειεζκαηηθφο θαη ε ακνηβή ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
ινγηθά πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο.
7) ην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εγγξαθεί έξγα γηα
ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία , ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε θξίλεηαη επείγνπζα ελ φςεη ηεο
ζεξηλήο πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα , ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ νηθείν
πξνυπνινγηζκφ , ζηνλ ΚΑ 30-7336.001, έρεη γξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην
έξγν «Βειηίωζε αληηππξηθώλ δωλώλ δεκνηηθήο ελόηεηαο θηιινύληνο».
ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο καο , πεξηγξάθεηαη φηη ην έξγν αθνξά ηε
δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ησλ αληηππξηθψλ δσλψλ θαζψο θαη δηάλνημε ηάθξσλ γηα
ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θηιινχληνο.
Ζ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θξίλεηαη αλαγθαία ελ φςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη
ηεο Αληηππξηθήο πεξηφδνπ 2011.
Όπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο εξγαζίεο ν εξγνιάβνο κε
εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα θαη κε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη κεραλήκαηα , είλαη ν
εξγνιάβνο Γεκνζίσλ Έξγσλ Λεπέηζνο Γεψξγηνο ηνπ Παλαγηψηε
, κε έδξα
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επηρείξεζεο ζηνλ Πχξγν Ζιείαο κε Α.Μ. 300 , ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 6.900,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε ΦΠΑ).
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε φηη ν πξνηεηλφκελνο εξγνιάβνο παξνπζηάδεηαη
αμηφπηζηνο είλαη έκπεηξνο, απνηειεζκαηηθφο θαη ε ακνηβή ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
ινγηθά πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο.
Δπίζεο επείγνπζαο ζεκαζίαο θξίλνληαη ηα έξγα χδξεπζεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή
έκκεζα κε ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο λεξνχ.
8) Καηά ζπλέπεηα , ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνππνινγηζκφ 2011, ζηνλ ΚΑ
25-7312.018 έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην έξγν «Δπέθηαζε
αγωγνύ ύδξεπζεο πεξηνρήο Κιεηδί Σ.Κ. Κάηω ακηθνύ».
Ζ ηερληθή ππεξεζία ζπλέηαμε ηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ηελ
επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο πξνο ηνλ νηθηζκφ ΚΛΔΗΓΗ ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο
Κάησ ακηθνχ κε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ ( ΡΔ ) δηαηνκήο Φ63 10ΑΣΜ θαη ηελ
θαηαζθεπή εθηά ( 7 ) παξνρψλ χδξεπζεο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη εθζθαθέο νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο, πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ Φ63 10 ΑΣΜ, εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν,
επίρσζε κε ζξαπζηφ ακκνράιηθν θαη θαηαζθεπή παξνρψλ χδξεπζεο.
Ύζηεξα απφ έξεπλα αγνξάο θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία, πξνηείλνπκε γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνλ θ. Γεσξγφπνπιν Κσλζηαληίλν ηνπ Παληαδή, εκπεηξνηέρλε
εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ , κε έδξα επηρείξεζεο Καιιίθσκν Ζιείαο θαη Α.Μ. 238.
Όπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο εξγαζίεο ν σο άλσ
εξγνιάβνο πνπ πξνηείλνπκε δηαζέηεη εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα , ηα αλαγθαία κέζα
θαη κεραλήκαηα , είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη πνηνηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ. Ζ ακνηβή ηνπ
είλαη ινγηθή θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.900,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε ΦΠΑ).
9) ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2011 , ζηνλ ΚΑ 25-7312.082
έρεη εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.000,00 € γηα ην έξγν «Αλαθαηαζθεπή – βειηίωζε
πεξηβάιινληνο ρώξνπ δεμακελήο ΥΑΝΗ Σ.Κ. Γξύιινπ».
Ζ ηερληθή ππεξεζία ζπλέηαμε ηελ ηερληθή έθζεζε , ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έξγν
αθνξά Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ ηεο δεμακελήο χδξεπζεο ζηνλ νηθηζκφ ΥΑΝΗ ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο Γξχιινπ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ
νηθηζκνχ ζπκπιεξσκαηηθά ελφςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο, ηζηκεληφζηξσζε κε
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C12/15, ειαηνρξσκαηηζκφο ηεο ζηδεξέληαο πφξηαο.
Ύζηεξα απφ έξεπλα αγνξάο θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία, πξνηείλνπκε γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνλ θ. ηαπξφπνπιν Ζιία ηνπ Γεκεηξίνπ , εκπεηξνηέρλε
εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ , κε έδξα επηρείξεζεο Πιαηηάλα Ζιείαο θαη Α.Μ. 296.
Όπσο έρνπκε δηαπηζηψζεη απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο εξγαζίεο ν σο άλσ
εξγνιάβνο πνπ πξνηείλνπκε δηαζέηεη εκπεηξία ζε αλάινγα έξγα , ηα αλαγθαία κέζα
θαη κεραλήκαηα , είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη πνηνηηθφο ζηε δνπιεηά ηνπ. Ζ ακνηβή ηνπ
είλαη ινγηθή θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.000,00 επξψ (ζπλνιηθή αμία κε ΦΠΑ).
10) ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ , ζηνλ ΚΑ 30-7323.011 έρεη
εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην έξγν «Βειηίωζε νδνύ πξνο
θαηαζθελώζεηο Σ. Κ. Φξίμαο».
Ζ ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο πξνβιέπεη φηη ην έξγν αθνξά ηε βειηίσζε
νδνχ πξνο θαηαζθελψζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Φξίμαο ζε ζεκεία φπνπ έρνπλ γίλεη
θαηνιηζζήζεηο θαη θαζηδήζεηο.
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Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο, ππφβαζε νδνχ
κεηαβιεηνχ πάρνπο κε θνζθηληζηφ ακκνράιηθν, ηζηκεληφζηξσζε κε άνπιν ζθπξφδεκα
C12/15.
Σν έξγν θξίλεηαη επείγνλ ελ φςεη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζθελψζεσλ ηηο
πξνζερείο κέξεο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη θπξίσο ε αζθαιήο
πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ζηηο θαηαζθελψζεηο.
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ , πξνηείλνπκε χζηεξα απφ έξεπλα αγνξάο, έρνληαο
ππφςε καο ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ζπλεγξαζία, ηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ
Έξγσλ θ. Καιθαλά Γέσξγην ηνπ Ησάλλε κε ΑΜ 276 , κε έδξα ηεο επηρείξεζεο Φξίμα
Ζιείαο. Πέξαλ ηεο εκπεηξίαο δηαζέηεη ηα απαξάηηεηα κέζα, είλαη αμηφπηζηνο θαη
απνηειεζκαηηθφο. Ζ ακνηβή ηνπ αλέξρεηαη ζε 6.900,00€ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ν Φ.Π.Α. θαη ζεσξείηαη ινγηθή ηηκή.
11) ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζηνλ ΚΑ 30-7324.002, έρεη
εγγξαθεί πίζησζε πνζνχ 6.900,00 € γηα ην έξγν «Καηαζθεπή δηακόξθωζε –
λεζίδαο θόκβνπ Γ. Κ. Κξέζηελαο» .
χκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ην έξγν αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο λεζίδαο ηνπ
θφκβνπ εηζφδνπ ηεο δεκνηηθή θνηλφηεηαο Κξέζηελαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη ε θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ κε
απηναλεςνχκελνπο εθηνμεπηήξεο, πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε, πξνκήζεηα θαη
θχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ.
Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο θαη έρνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε καο ηελ
πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ζπλεξγαζία, πξνηείλνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνλ
εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Υνχζν Κσλζηαληίλν ηνπ Ησάλλε κε Α.Μ. 143, έδξα
επηρείξεζεο θηιινπληία Ζιείαο, ν νπνίνο είλαη έκπεηξνο ζε αλάινγα έξγα,
αμηφπηζηνο, απνηειεζκαηηθφο θαη δηαζέηεη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ.
Σν κέινο ηεο θαη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο θ. Νηθνιαθφπνπινο Γεψξγηνο, εμέθξαζε
φζν αθνξά ηελ πξφζθιεζε φηη ζα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ αλαιπηηθά ηα ζέκαηα γηα
θαζεκία απφ ηηο αλαζέζεηο έξγσλ θαη κειεηψλ. Γηαθψλεζε γηα ηνλ επείγνληα
ραξαθηήξα ησλ αλσηέξσ έξγσλ. Γηαθψλεζε επίζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο ησλ έξγσλ, φπσο είρε εθθξάζεη θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηαηί ζεσξεί φηη απνηεινχλ θαηάηκεζε, φηη ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληηκεησπηζηεί κε δχν ή ηξεηο εξγνιαβίεο, κε ηε ζχληαμε κειέηεο
θαη δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε. Δπεζήκαλε φκσο φηη δε δηαθσλεί κε ηελ επηινγή
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαδφρσλ ησλ έξγσλ, ζεσξεί φπσο ζεκείσζε θαη ν Πξφεδξνο,
φηη πξφθεηηαη γηα ηθαλνχο θαη άμηνπο εξγνιάβνπο.
Με ηελ άπνςε ηνπ θ. Νηθνιαθφπνπινπ ζπκθψλεζε θαη ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ.
Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο.
Ο Πξφεδξνο απάληεζε φηη ε απεπζείαο αλάζεζε κηθξψλ έξγσλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη φηη ε δεκνηηθή αξρή δελ πξάηηεη παξαλνκίεο. Δίπε φηη ε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξνβιέπεηαη νχησο ή
άιισο απφ ηε λνκνζεζία θαη ν επείγνληαο ραξαθηήξα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ δελ
επεξεάδεη άκεζα ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, είπε ν Πξφεδξνο, πξνβιέπεηαη ν
δηαρσξηζκφο νκνεηδψλ έξγσλ αλά Σνπηθή Κνηλφηεηα ή νκάδα Κνηλνηήησλ θαη
ζπλεπψο δελ πξφθεηηαη γηα θαηαηκήζεηο. Πξφθεηηαη γηα δαπάλεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί
ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ.
Ο Πξφεδξνο επεζήκαλε φηη ε θαηεπείγνπζα ζεκαζία ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε άιια έξγα ηνπ
πξυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθφηεξα , φζν αθνξά ηα έξγα
νδνπνηίαο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη
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αζθαιήο βαηφηεηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο , ζε θαιιηέξγεηεο (ακπεινθαιιηέξγεηεο,
ειαηψλεο , ζηηεξά θ.ιπ.) θαη ζε θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ φηη απφ ηηο
βξνρνπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ε αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο θαη νη
δηαβξψζεηο ζε πνιιά ζεκεία , θπξίσο ζηνπο ρσκαηφδξνκνπο , θαζηζηνχλ επηζθαιείο
ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αδχλαηεο ηηο κεηαθηλήζεηο ζηνπο δξφκνπο απηνχο. Ζ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ νκαιή πξνζβαζηκφηεηα ησλ σο άλσ
δξφκσλ είλαη επίζεο άκεζεο αλαγθαηφηεηαο γηα ιφγνπο αληηππξηθήο ζεκαζίαο.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη άκεζε πξέπεη λα είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
πξνο ηελ θαηαζθήλσζε Φξίμαο γηα ηελ νκαιή κεηαθνξά ησλ παηδηψλ.
Δπίζεο ππάξρνπλ έξγα φπσο ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δηψξπγαο Παπαδνχο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ
θαιιηεξγψλ ηεο πεξηνρήο ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ζπλεπψο πξέπεη λα γίλνπλ ζε
πξνηεξαηφηεηα.
Δμίζνπ άκεζε πξέπεη λα είλαη ε πινπνίεζε έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηελ χδξεπζε ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη νη επαξθείο πνζφηεηεο λεξνχ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, θαζ’ φιε ηε
ζεξηλή πεξίνδν φπνπ απμάλεηαη ν πιεζπζκφο κε ηελ πξνζέιεπζε εηεξνδεκνηψλ.
Δπείγνπζαο ζεκαζίαο είλαη θαη ηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαζθάιηζε
πξνζβαζηκφηεηαο ζηα έξγα ζθνππηδφηνπνπ , ρσκαηεξήο δεδνκέλνπ φηη δηαζθαιίδεηαη
ε νκαιή πξφζβαζε ζηα απνξξηκκαηνθφξα ηα νπνία αλακέλεηαη λα κεηαθέξνπλ
κεγάια θνξηία απνξξηκκάησλ ιφγσ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ην θαινθαίξη, νη δε
επηρσκαηψζεηο δηαζθαιίδνπλ ηε δεκφζηα πγεία. Δπηιπένλ ηα έξγα απηά
πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ππξαζθάιεηα πέξημ ησλ ρψξσλ
απηψλ, εξγαζίεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο.
Πιένλ ζεκαληηθή θαη επείγνπζα είλαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ βειηίσζε αληηππξηθψλ
δσλψλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θηιινχληνο , γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηξεζε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
αθνχ έιαβε ππφςε:
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 πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ησλ έξγσλ πνπ δελ επεξβαίλεη ηα φξηα ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο
6. ην γεγνλφο φηη ηα παξαπάλσ έξγα έρεη εληαρζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ
Γήκνπ θαη πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε ηνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
ΠΔΝΣΔ ΤΠΔΡ-ΓΤΟ ΚΑΣΑ
1) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ«Απνθαηαζηάζεηο
νδηθνύ δηθηύνπ δ. θ. Κξέζηελαο θαη η.θ. ακηθνύ, Κάηω ακηθνύ, Ραρώλ», ζηνλ
Αλαζηαζφπνπιν Αγγειή , κε έδξα Καιιίθσκν Ζιείαο , έλαληη ακνηβήο 6.900,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε ην έξγν αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ απφ
θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Κξεζηέλσλ θαη ησλ ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ ακηθνχ , Κάησ ακηθνχ θαη Ραρψλ.
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Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηε ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader) , ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ (ζθάθεο) κε άνπιν ζθπξφδεκα C 12/15 ζε αγξνηηθνχο
δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο (Διενχζα, Μεγαιάθνπ, Πιάθεο, Ρέζη, Σζακά, Λαγθαδάθηα,
Βαξθαξηέο) Κξεζηέλσλ, (Κφθθηλνπ, Οκπξάο, Κπδσληέο) ακηθνχ , (Γξηβάια, Πεγέο,
Πεπέ, Νεθξνηαθείν, Παιηνκάγαδα, Κνξεηέηθα, Φξαγθνθιεζηά) Κάησ ακηθνχ θαη
(Καιακάθη, νπιάληα, θάζνπ, Βξχζε νθηαλνχ) Ραρψλ.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

2

3

ΔΡΓΑΗΑ

Καζαξηζκφο
θαη
κφξθσζε
ηάθξνπ
Πξνκήζεηα θαη
δηάζηξσζε
ακκνράιηθνπ
θπξφδεκα
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
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη , εθγξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7333.001 ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ 2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
παξαπάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
2) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηαζηάζεηο
νδηθνύ δηθηύνπ Σ.Κ. Φξίμαο, θηιινπληίαο, Γξαίθα, Πινπηνρωξίνπ» ζηνλ
εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ Ράκκν Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε , πνπ εδξεχεη ζηελ
Καιιηζέα Ζιείαο κε Α.Μ. 250, έλαληη ακνηβήο 6.900,00€ , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ
θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθφ δίθηπν ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ Φξίμαο, θηιινπληίαο, Γξαίθα
θαη Πινπηνρσξίνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηελ ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader ), ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ ( ζθάθεο ) κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 ζε
αγξνηηθνχο δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο
(Μέζα Παδάξηα, Κεξαζηά, ΥνλδξφινγθνοΠαιαδέζηα, Μπνχρηνπια-Φειή Βξχζε) Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Φξίμαο, (Γηπιηζηήξην,
Άγηνο Νηθφιανο, Μάληξεο, Υαιίθηα, Ρέζη, Πνηηζηψλα, Λνχδη, Σξαλή Λάθα, Μεηηβξχζε)
Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θηιινπληίαο, (Κάκπνο, Αιαηάξα, Πνηηζηψλα, ηελφ, Βξχζε
Παλαγηάο, Κφβηηζα, Μαξκαξάθηα, Μέιεγν) Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Γξαίθα θαη (πξνο
Νεθξνηαθείν, Υαιηκαίτθεο πθηέο , Υνχλη, Αγία Παξαζθεπή) Σνπηθήο Κνηλφηεηαο
Πινπηνρσξίνπ.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

ΔΡΓΑΗΑ

Καζαξηζκφο

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΖΣΑ

4.947,45

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

0,88

ΤΝΟΛΟ

4.353,76
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2

3

θαη
κφξθσζε
ηάθξνπ
Πξνκήζεηα θαη
δηάζηξσζε
ακκνράιηθνπ
θπξφδεκα
C12/15

Μ3

25,00

16,00

400,00

Μ3

10,00

86,50

856,00

ΤΝΟΛΟ
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 €
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7333.003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
3) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηαζηάζεηο
αγξνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ από θαηνιηζζήζεηο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αιηθείξαο» ,
ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ Καπηδηψλε Γηνλχζην ηνπ Κνηζψλε , πνπ εδξεχεη
ζηελ
Αιηθείξα
Ζιείαο
κε
Α.Μ.
116,
πξνυπνινγηζκνχ
6.900,00
€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ
θαηνιηζζήζεηο ζην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Αιηθείξαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηελ ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader ), ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ ( ζθάθεο ) κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 ζε
αγξνηηθνχο δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο Κιίκα, Κξάλα, Εαθνχλα, Άγην Θεφδσξν, Καξακίδη,
Αγ. Γεψξγην, Μαθαξνχλα, Κακπνχιη, Κνξαθφλεξν, Κνχκαξν, Καεκέλε Γή, Παλαΐηζα,
Φηεξφιαθα, Κακηλάθηα, Καηζηεξέηθα, Κξχα Βξχζε, ηελφιαθα, Πεξηβφια, Πεξδηθάξη.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

2

3

ΔΡΓΑΗΑ

Καζαξηζκφο
θαη
κφξθσζε
ηάθξνπ
Πξνκήζεηα θαη
δηάζηξσζε
ακκνράιηθνπ
θπξφδεκα
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
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7333.006 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
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4) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηαζηάζεηο
αγξνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ από θαηνιηζζήζεηο δεκνηηθήο ελόηεηαο
Αλδξίηζαηλαο», ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ Παξαζθεπφπνπιν Παξαζθεπά ηνπ
Νηθνιάνπ , πνπ εδξεχεη ζην Πεπθί Αιηθείξαο Ζιείαο κε Α.Μ. 128, πξνυπνινγηζκνχ
6.900,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ
θαηνιηζζήζεηο ζην αγξνηηθφ νδηθφ δίθηπν ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Αλδξίηζαηλαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ
ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηελ ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ ( grader ), ραιηθφζηξσζε θαη
δεκηνπξγία ηξιαλδηθψλ ηάθξσλ ( ζθάθεο ) κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 ζε
αγξνηηθνχο δξφκνπο ζηηο πεξηνρέο Καζηξνχγθαηλα, Πιαηεηά, Καιακηφλα, Εαθνχθα,
Παλαγηά, Νεθξνηαθείν, Κνχβαξη, Κακπία, Σπξνθνκείν.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

2

3

ΔΡΓΑΗΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

Καζαξηζκφο
θαη
κφξθσζε
ηάθξνπ
Πξνκήζεηα θαη
δηάζηξσζε
ακκνράιηθνπ
θπξφδεκα
C12/15

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
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7323.021 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
5) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνκάθξπλζε
θαηαπηώζεωλ – βειηίωζε δωλώλ θνππηδόηνπνπ» ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ
Έξγσλ Κφιιηα Νηθφιαν ηνπ Αλαζηαζίνπ , κε έδξα επηρείξεζεο ζην Γξχιιν Ζιείαο κε
Α.Μ. 449 , πξνυπνινγηζκνχ 6.900,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ απνκάθξπλζε θαηαπηψζεσλ απφ ηηο δψλεο
πεξηκεηξηθά ηνπ ζθνππηδφηνπνπ θαζψο θαη δηάλνημε ηάθξνπ γηα ηελ απνξξνή ησλ
φκβξησλ.
Ζ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θξίλεηαη αλαγθαία ελ φςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη
ηεο Αληηππξηθήο πεξηφδνπ 2011.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

ΔΡΓΑΗΑ

1

Γεληθέο
εθζθαθέο
έδαθνο γ-ε

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΖΣΑ

2.342,38

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

2,00

ΤΝΟΛΟ

4.684,76

ζε
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2

Γηάλνημε
ηάθξνπ
έδαθνο γε

Μ3

500,00

1,85

925,00

ζε

ΤΝΟΛΟ
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α 30-7333.005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
6) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Γηακόξθωζε ρώξνπ
ρωκαηεξήο κε πξνωζεηήξα γαηώλ» ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ Ζιηφπνπιν
Κσλζηαληίλν ηνπ Νηθνιάνπ , κε Α.Μ. 321, έδξα επηρείξεζεο ζηνλ Πχξγν Ζιείαο,
πξνυπνινγηζκνχ 6.900,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζθνππηδφηνπνπ
θαη ηελ επίρσζε ησλ απνξξηκκάησλ.
Ζ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θξίλεηαη αλαγθαία ελ φςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη
ηεο Αληηππξηθήο πεξηφδνπ 2011 θαη ζχκθσλα κε έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο κε ην νπνίν καο ελεκεξψλεη πξέπεη λα γίλεηαη επίρσζε ησλ ζθνππηδηψλ.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

ΔΡΓΑΗΑ

1

Γεληθέο
εθζθαθέο
έδαθνο γε

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΖΣΑ

2.804,88

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

2,00

ΤΝΟΛΟ

5609,76

ζε

ΤΝΟΛΟ
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α 25-7336.009 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
7) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίωζε αληηππξηθώλ
δωλώλ δεκνηηθήο ελόηεηαο θηιινύληνο» ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ.
Λεπέηζν Γεψξγην ηνπ Παλαγηψηε , κε Α.Μ. 300 , έδξα επηρείξεζεο ζηνλ Πχξγν
Ζιείαο, πξνυπνινγηζκνχ 6.900,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ησλ αληηππξηθψλ
δσλψλ θαζψο θαη δηάλνημε ηάθξσλ γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ ηεο δεκνηηθήο
ελφηεηαο θηιινχληνο.
Ζ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θξίλεηαη αλαγθαία ελ φςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη
ηεο Αληηππξηθήο πεξηφδνπ 2011.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

ΔΡΓΑΗΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ
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1

2

Γεληθέο
εθζθαθέο
έδαθνο γε
Γηάλνημε
ηάθξνπ
έδαθνο γε

Μ.Μ.

2.342,38

2,00

4.684,76

Μ3

500,00

1,85

925,00

ζε
ζε

ΤΝΟΛΟ
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
6.900,00 €
ΤΝΟΛΟ
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α 30-7336.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
8) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Δπέθηαζε αγωγνύ
ύδξεπζεο πεξηνρήο Κιεηδί Σ.Κ. Κάηω ακηθνύ» ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ
θ. Γεσξγφπνπιν Κσλζηαληίλν ηνπ Παληαδή, , κε Α.Μ. 238, έδξα επηρείξεζεο
Καιιίθσκν Ζιείαο , πξνυπνινγηζκνχ 6.900,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο πξνο ηνλ
νηθηζκφ ΚΛΔΗΓΗ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κάησ ακηθνχ κε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ
(ΡΔ) δηαηνκήο Φ63 10ΑΣΜ θαη ηελ θαηαζθεπή εθηά ( 7 ) παξνρψλ χδξεπζεο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη εθζθαθέο νξπγκάησλ ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο, πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ Φ63 10 ΑΣΜ, εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν,
επίρσζε κε ζξαπζηφ ακκνράιηθν θαη θαηαζθεπή παξνρψλ χδξεπζεο.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

2

3

4

5

ΔΡΓΑΗΑ

Δθζθαθέο
νξπγκάησλ ζε
έδαθνο γ -ε
σιήλαο
πνιπαηζπιελίνπ
Φ63/10ΑΣΜ
Δγθηβσηηζκφο
ζσιήλσλ
κε
άκκν
Δπίρσζε κε
ζξαπζηφ
ακκνράιηθν
Παξνρή
χδξεπζεο

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

Μ3

210,00

8,50

1.785,00

Μ.Μ.

300,00

4,60

1.380,00

Μ3

108,72

8,00

809,76

Μ3

70,00

16,00

1.120,00

ΣΔΜ

7,00

65,00

455,00

ΤΝΟΛΟ
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α 25-7312.018 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
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Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
9) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή –
βειηίωζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ δεμακελήο ΥΑΝΗ Σ.Κ. Γξύιινπ» ζηνλ εξγνιάβν
Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. ηαπξφπνπιν Ζιία ηνπ Γεκεηξίνπ , κε Α.Μ. 296, έδξα
επηρείξεζεο Πιαηηάλα Ζιείαο , πξνυπνινγηζκνχ 6.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηε δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληα
ρψξνπ ηεο δεμακελήο χδξεπζεο ζηνλ νηθηζκφ ΥΑΝΗ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Γξχιινπ,
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ ζπκπιεξσκαηηθά
ελφςεη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο, ηζηκεληφζηξσζε κε
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C12/15, ειαηνρξσκαηηζκφο ηεο ζηδεξέληαο πφξηαο.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
ΔΡΓΑΗΑ
ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΖΣ
ΣΗΜΖ
ΤΝΟΛΟ
Α
ΜΔΣΡΖΖ Α
ΜΟΝΑΓΑ
1
Γεληθέο
Μ3
1.477,76
1,00
1.477,76
εθζθαθέο
ζε
έδαθνο γ -ε
2
3
4

θπξφδεκα
C12/15
ηδεξφο
νπιηζκφο
Διαηνρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ
επηθαλεηψλ

Μ3

40,00

86,50

2.728,21

KGR

400,00

1,33

532,00

Μ2

20,00

7,00

140,00

ΤΝΟΛΟ
4.878,05
Φ.Π.Α. 23%
1.121,95
ΤΝΟΛΟ
6.000,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.000,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α 25-7312.082 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
10) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίωζε νδνύ πξνο
θαηαζθελώζεηο Σ. Κ. Φξίμαο» ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Καιθαλά
Γέσξγην ηνπ Ησάλλε κε ΑΜ 276 , έδξα ηεο επηρείξεζεο Φξίμα Ζιείαο,
πξνυπνινγηζκνχ 6.900,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ βειηίσζε νδνχ πξνο θαηαζθελψζεηο ηεο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο Φξίμαο ζε ζεκεία φπνπ έρνπλ γίλεη θαηνιηζζήζεηο θαη θαζηδήζεηο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ είλαη γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο, ππφβαζε νδνχ
κεηαβιεηνχ πάρνπο κε θνζθηληζηφ ακκνράιηθν, ηζηκεληφζηξσζε κε άνπιν ζθπξφδεκα
C12/15.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
ΔΡΓΑΗΑ
ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΖΣ
ΣΗΜΖ
ΤΝΟΛΟ
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Α
1

2

3

Γεληθέο
εθζθαθέο
ζε
έδαθνο γ - ε
Πξνκήζεηα θαη
δηάζηξσζε
ακκνράιηθνπ
θπξφδεκα
C12/15

ΜΔΣΡΖΖ
Μ3

Α
2.614,76

ΜΟΝΑΓΑ
1,00

2.614,76

Μ3

25,00

16,00

400,00

Μ3

30,00

86,50

2.595,00

ΤΝΟΛΟ
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,00
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α 30-7323.011 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
11) Δγθξίλεη θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή
δηακόξθωζε – λεζίδαο θόκβνπ Γ. Κ. Κξέζηελαο» ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ
Έξγσλ Υνχζν Κσλζηαληίλν ηνπ Ησάλλε κε Α.Μ. 143, έδξα επηρείξεζεο θηιινπληία
Ζιείαο, πξνυπνινγηζκνχ 6.900,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ δηακφξθσζε ηεο λεζίδαο ηνπ θφκβνπ εηζφδνπ
ηεο δεκνηηθή θνηλφηεηαο Κξέζηελαο.
Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ είλαη ε θαηαζθεπή αξδεπηηθνχ δηθηχνπ κε
απηναλεςνχκελνπο εθηνμεπηήξεο, πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε, πξνκήζεηα θαη
θχηεπζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ.
ΔΡΓΑΗΔ
Α/
Α

1

2

3

4

ΔΡΓΑΗΑ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

Καηαζθεπή
ΚΑΣ.
αξδεπηηθνχ
ΑΠΟΚΟΠΖ
δηθηχνπ
Πιήξσζε
Μ3
λεζίδσλ
κε
θπηηθή γε
Πξνκήζεηα θαη ΣΔΜ
θχηεπζε
ζάκλσλ
Πξνκήζεηα θαη ΣΔΜ
θχηεπζε
δέλδξσλ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ

ΤΝΟΛΟ

1,00

3.179,76

3.179,76

150,00

10,00

1.500,00

100,00

7,00

700,00

20,00

11,50

230,00

ΤΝΟΛΟ
5.609,76
Φ.Π.Α. 23%
1.290,24
ΤΝΟΛΟ
6.900,0€
Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο πνζνχ 6.900,00 € ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α 30-7324.002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνχ έηνπο
2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ.
Ζ ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζχκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
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Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο
ηνπ Γήκνπ καο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Με ηελ απφθαζε δηαθψλεζαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θ.θ. Νηθνιαθφπνπινο
Γεψξγηνο θαη Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
εηζήγεζε, δειαδή δηαθψλεζαλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαζψο κε
ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ παξαπάλσ έξγσλ.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 77/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ ΓΗΟΝΤΗΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ
ΝΗΚΟιΑΟ

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

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Ο.Δ.

ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ
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