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αο ππνβάιινπκε έγθπξν απφζπαζκα απφ ην ππ’ αξηζ. 12/2011 πξαθηηθφ
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο ηεο 6εο Ινπλίνπ 2011 , πνπ
πεξηέρεη ηελ κε αξηζκφ 80/2011 απφθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Έγθξηζε πξαθηηθψλ
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηαζθεπή πάξθνπ Κξεζηέλσλ», κε ην
ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινχκε γηα ην λφκηκν έιεγρν ηεο
απφθαζεο απηήο.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ:
ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΡΓΟΤ
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
……………………………..
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Απιθμόρ Απόθαζηρ :80
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «Έγκπιζη ππακηικών δημοππαζίαρ για ηην εκηέλεζη ηος έπγος
καηαζκεςή πάπκος Κπεζηένων».
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 6ε ηνπ κελφο Ινπλίνπ 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 :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ , Ππόεδπορ
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. Γάγθαξε Ισάλλε, 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 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κχξηνη πλάδεξθνη,
Με ηελ ππ’ αξηζ. 49/18-4-2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηαξηίζηεθαλ
νη φξνη ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «θαηαζθεπή πάξθνπ Κξεζηέλσλ»
θαη νξίζηεθε ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
Ο δηαγσληζκφο πνπ δηεμήρζε ηελ 3/5/2011 πξνέβε άθαξπνο ιφγσ κε ζπκκεηνρήο
ελδηαθεξνκέλσλ.
ηε ζπλέρεηα , κε ηελ ππ’ αξηζκ 65/2011 απφθαζή καο νξίζακε επαλαιεπηηθή
δεκνπξαζία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Η δεκνπξαζία δηεμήρζε ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηελ 24-52011 . Η σο άλσ Δπηηξνπή καο ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ Γεκνπξαζίαο γηα
έγθξηζε θαη γηα θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζην κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ην
πξαθηηθφ.
Η Πξντζηακέλε Αξρή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) , εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη
θαηαθπξψλεη ζην κεηνδφηε, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.
3669/08 (ΚΓΔ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010.
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Με ην απφ 2/6/2011 έγγξαθφ ηεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ καο ελεκεξψλεη φηη ε
δεκνπξαζία δηεμήρζε ηελ 24/5/2011 θαη πξνζσξηλφο πιεηνδφηεο αλαδείρζεθε ε
Κνηλνπξαμία Γανπιάξε Αλησλίνπ θαη Αζσλίηε Υξήζηνπ, ε νπνία πξνζέθεξε έθπησζε
20%.
Σν έξγν έρεη πξνυπνινγηζκφ 35.000,00€, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 247/2010
ηερληθή κειέηε ηεο Σ.Τ.Γ.Κ. Ν. Ηιείαο θαη πεξηιακβάλεη: ηελ θαηαζθεπή πξφρπησλ
θξαζπέδσλ θαη ξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα C16/20 ζε κήθνο 62,00 κέηξσλ επί ηεο νδνχ
Αξρ. Οιπκπίαο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ γεπέδνπ παξέκβαζεο. Σν πξνο δηαπιάηπλζε
ηκήκα ηνπ δξφκνπ ζα ηζηκεληνζηξσζεί κε άνπιν ζθπξφδεκα C12/15. Δληφο ηνπ
γεπέδνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο,
θαηαζθεπή ππφγεηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ κε απηναλπςνχκελνπο εθηνμεπηήξεο θαη
εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά. Σέινο επί ηεο νδνχ Αξρ. Οιπκπίαο πξφθεηηαη λα
θαηαζθεπαζηεί ηνίρνο αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 κήθνο 18,00
κέηξσλ θαη χςνπο 2,00 κέηξσλ.
ην δηαγσληζκφ ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο (4) εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
κεηνδφηεζαλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Α/Α ΕΠΧΝΤΜΘΑ
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΧΗ
1

Κ/ΞΙΑ ΓΑΟΤΛΑΡΗ ΑΝΣ. –ΑΧΝΙΣΗ ΥΡΗΣΟ

20%

2

Κ/ΞΙΑ ΦΟΤΡΣΟΤΝΗ ΑΝΣ.- ΡΟΤΟ ΚΧΝ.

15%

3

Κ/ΞΙΑ ΓΟΜΗΛ ΟΔ- ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΚΧΝ.

13%
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Κ/ΞΙΑ ΥΔΙΜΑΡΓΙΧΣΗ Θ.- Γ.Ι. ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟ
Δ.Δ.

3%

Δθφζνλ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 3263/2004, δηαπηζηψζεθε φηη
φινη νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πξέπεη λα
απνθαζίζνπκε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξέπεη επίζεο λα ςεθίζεη ηελ πίζησζε πνζνχ 35.000,00 €
ηνπ ΚΑ 30-7322.004 γηα ηελ Καηαζθεπή Πάξθνπ Κξεζηέλσλ».
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ
ζρεηηθά.
Η Οικονομική Επιηποπή
αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,
 ην πξαθηηθφ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ,
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 171/87 θαη ηνπ Ν.1418/84,
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3263/2004,
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 ,
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1) Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο 24/5/2011 πνπ ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «θαηαζθεπή πάξθνπ Κξεζηέλσλ».
2) Καηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ γηα ην έξγν «θαηαζθεπή πάξθνπ Κξεζηέλσλ», ζηελ
Κνηλνπξαμία ΓΑΟΤΛΑΡΗ ΑΝΣ. – ΑΧΝΙΣΗ ΥΡΗΣΟ, πνπ κεηνδφηεζε κε
πνζνζηφ έθπησζεο 20%.
3) Φεθίδεη πίζησζε 35.000,00€, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7322.004 ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2011 γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
4) Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο χκβαζεο ζα γίλεη απφ ην Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη. ηνπ Ν 3852/2010.
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Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 80/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΣΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟλΑΟ

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Ακπιβέρ Απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.
ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ
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