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      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                                                                                                   

           ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ                                                         Κξέζηελα 23/ 06  / 2011 

    ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ                           Αξ. Πξση : 10704 

                                                                       
Έδξα: Κξέζηελα                                                                                        ΠΡΟ :                    

Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Γεσξγίνπ 22                                   Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ 

Σαρ. Κώδηθαο : 27055                                                              Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ  

Σειέθσλν : 2625023220                                           Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

FAX:        26250-23220                                                        Γ/λζε Γηνίθεζεο    

Σκήκα Γνηθεηηθνύ –Οηθνλνκηθνύ 

Πιεξνθνξίεο: Νίθνο Καξάκπειαο 

e-mail: dkresten@otenet.gr       

 

 

ΘΕΜΑ :  « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο». 

 

               

 

   αο ππνβάιινπκε έγθπξν απόζπαζκα από ην ππ’ αξηζ. 13/2011 πξαθηηθό 

ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 21εο Ινπλίνπ 2011 , πνπ 

πεξηέρεη ηελ κε αξηζκό 86/2011 απόθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Αλάζεζε έξγσλ», κε 

ην ζρεηηθό απνδεηθηηθό δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινύκε γηα ην λόκηκν έιεγρν ηεο 

απόθαζεο απηήο. 

        

                                                                                                                      

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                       ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  
 

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

 

mailto:dkresten@otenet.gr
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  

ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      

ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 

 

 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

Από ην πξαθηηθό ηεο 13εο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ :86 

                                     Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  

ΘΕΜΑ: «Ανάθεζη έπγων». 

 

 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 21ε ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 12:00 κ.κ. ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 

κεηά από ηελ ΑΠ 9169/15-62011 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 όια , δειαδή  θαη ηα επηά  (7 ) κέιε , ήηνη : 

 

                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                      

 1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ , Ππόεδπορ                        

 2) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ 

 3) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ       

 4) Υειμώναρ Ανδπέαρ   

 5) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ 

 6) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ  

 7) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ    

 

 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  θαη 

κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληόπνπινπ Βαζίιε, 

Κσζηόπνπινπ Αζαλαζίνπ θαη Σνπξή Σξύθσλα , θαζώο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 

Καξάκπεια Νηθόιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο: 

«Κύξηνη πλάδεξθνη,  

 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 77/6-6-2011 απόθαζή καο είρακε αλαζέζεη ην  έξγν κε ηίιην 

«Αποκαηαζηάζειρ οδικού δικηύος δ. κ. Κπέζηεναρ και η.κ. αμικού, Κάηω 

αμικού, Ρασών» , ζηνλ εξγνιάβν θ. Αλαζηαζόπνπιν Αγγειή, έλαληη ακνηβήο 

6.900,00€ κε ην ΦΠΑ , ζύκθσλα κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο (Σερληθή Έθζεζε θαη 

Δξγαζίεο),  
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ: 

Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε ην έξγν αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε νδηθνύ δηθηύνπ από 

θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθό δίθηπν ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ θαη ησλ ηνπηθώλ 

θνηλνηήησλ ακηθνύ , Κάησ ακηθνύ θαη Ραρώλ. 

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 C 12/15 ζε αγξνηηθνύο 

δξόκνπο ζηηο πεξηνρέο (Διενύζα, Μεγαιάθνπ, Πιάθεο, Ρέζη, Σζακά, Λαγθαδάθηα, 

Βαξθαξηέο)  Κξεζηέλσλ, (Κόθθηλνπ, Οκπξάο, Κπδσληέο) ακηθνύ , (Γξηβάια, Πεγέο, 

Πεπέ, Νεθξνηαθείν, Παιηνκάγαδα, Κνξεηέηθα, Φξαγθνθιεζηά) Κάησ ακηθνύ θαη 

(Καιακάθη, νπιάληα, θάζνπ, Βξύζε νθηαλνύ) Ραρώλ. 

ΔΡΓΑΙΔ 

Α/

Α 

ΕΡΓΑΘΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΘΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Καζαξηζκόο θαη 

κόξθσζε 

ηάθξνπ 

Μ.Μ. 4.947,45 0,88 4.353,76 

2 Πξνκήζεηα θαη 

δηάζηξσζε 

ακκνράιηθνπ 

Μ3 25,00 16,00 400,00 

3 θπξόδεκα 

C12/15 

Μ3 10,00 86,50 856,00 

    ΤΝΟΛΟ 5.609,76 

    Φ.Π.Α.  23% 1.290,24 

    ΤΝΟΛΟ 6.900,00 

ηελ ίδηα απόθαζε είρακε ςεθίζεη πίζησζε πνζνύ 6.900,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 30-

7333.001 ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. 

Ο θ. Αλαζηαζόπνπινο Αγγειήο όκσο δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή 

ζπκθσλεηηθνύ θαη καο ελεκέξσζε όηη αδπλαηεί λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. πλεπώο δελ απνδέρεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν απηό. 

Ύζηεξα από απηά , πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ ππ’ αξηζ. 77/2011 απόθαζή καο 

θαη λα αλαζέζνπκε  ην έξγν «Αποκαηαζηάζειρ οδικού δικηύος δ. κ. Κπέζηεναρ και 

η.κ. αμικού, Κάηω αμικού, Ρασών» ζε άιινλ εξγνιάβν, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, ήηνη 

ηελ ίδηα ηερληθή έθζεζε, ηηο ίδηεο εξγαζίεο θαη ηελ ίδηα ακνηβή : 6.900,00€ κε ην Φ.Π.Α. 

Μεηά από έξεπλα αγνξάο πξνηείλνπκε ην έξγν λα αλαηεζεί ζηνλ εξγνιάβν δεκνζίσλ 

έξγσλ θ. Αξάπε Αλδξέα ηνπ Παλαγηώηε , κε ΑΜ 280 θαη κε έδξα επηρείξεζεο ηνλ Άγην 

Γεώξγην Ηιείαο , έρνληαο ππόςε καο ηελ εκπεηξία, ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ εξγνιάβνπ θαζώο θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ηηκή. 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 30-7333.001 ηνπ νηθείνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2011». 

Σν κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Αληηπξόεδξνο θ. Νηθνιαθόπνπινο 

Γεώξγηνο δηαθώλεζε κε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ, επηθαινύκελνο ηνπο ίδηνπο 

ιόγνπο πνπ είρε αλαθέξεη θαη ζηελ 77/2011 πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, δειαδή όηη δηαθσλεί κε ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλαζέζεσλ. 

Σελ ίδηα ζέζε κε ηνλ θ. Νηθνιαθόπνπιν Γεώξγην είρε θαη ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. 

Γεσξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο. 
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ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δήηεζε από ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ γηα ην 

ζέκα απηό. 

Η Οικονομική Επιηποπή 

αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε: 

1. ηελ πξνεγνύκελε Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζ. 77/2011, 

2.ην γεγνλόο όηη  εξγνιάβνο θ. Αλαζηαζόπνπινο Αγγειήο δελ πξνζήιζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ζύκβαζεο , 

3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 ηνπ ΠΓ 171/87 

4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.3 ηνπ Ν.1418/84 

5. ην άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 

6. ηελ παξ 9 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3731/08 

7. ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ πνπ δελ επεξβαίλεη ηα όξηα ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο 

8. 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 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ 

(ΠΕΝΣΕ ΤΠΕΡ-ΔΤΟ ΚΑΣΑ) 

 Σξνπνπνηεί ηελ ππ΄αξηζ. 77/6-6-2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αποκαηαζηάζειρ οδικού δικηύος δ. κ. 

Κπέζηεναρ και η.κ. αμικού, Κάηω αμικού, Ρασών» ζηνλ θ. Αξάπε Αλδξέα ηνπ 

Παλαγηώηε , εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ κε ΑΜ 280 θαη κε έδξα επηρείξεζεο ηνλ Άγην 

Γεώξγην Ηιείαο , έλαληη ακνηβήο 6.900,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ ίδηα Σερληθή Έθζεζε  , ηνλ ίδην 

πξνϋπνινγηζκό θαη πεξηιακβάλεη ηηο ίδεο εξγαζίεο πνπ απνθάζηζηεθαλ κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 77/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ,ήηνη: 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παξνύζα ηερληθή έθζεζε ην έξγν αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε νδηθνύ δηθηύνπ από 

θαηνιηζζήζεηο ζην νδηθό δίθηπν ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Κξεζηέλσλ θαη ησλ ηνπηθώλ 

θνηλνηήησλ ακηθνύ , Κάησ ακηθνύ θαη Ραρώλ. 

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 C 12/15 ζε αγξνηηθνύο 

δξόκνπο ζηηο πεξηνρέο (Διενύζα, Μεγαιάθνπ, Πιάθεο, Ρέζη, Σζακά, Λαγθαδάθηα, 

Βαξθαξηέο)  Κξεζηέλσλ, (Κόθθηλνπ, Οκπξάο, Κπδσληέο) ακηθνύ , (Γξηβάια, Πεγέο, 

Πεπέ, Νεθξνηαθείν, Παιηνκάγαδα, Κνξεηέηθα, Φξαγθνθιεζηά) Κάησ ακηθνύ θαη 

(Καιακάθη, νπιάληα, θάζνπ, Βξύζε νθηαλνύ) Ραρώλ. 

ΔΡΓΑΙΔ 

Α/

Α 

ΕΡΓΑΘΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΘΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Καζαξηζκόο 

θαη κόξθσζε 

ηάθξνπ 

Μ.Μ. 4.947,45 0,88 4.353,76 

2 Πξνκήζεηα θαη 

δηάζηξσζε 

Μ3 25,00 16,00 400,00 
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ακκνράιηθνπ 

3 θπξόδεκα 

C12/15 

Μ3 10,00 86,50 856,00 

    ΤΝΟΛΟ 5.609,76 

    Φ.Π.Α.  23% 1.290,24 

    ΤΝΟΛΟ 6.900,00 

Η δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα βαξύλεη  ηνλ Κ.Α. 30-7333.001 ηνπ νηθείνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 2011 , ε δηάζεζε –ςήθηζε –ηεο νπνίαο έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

77/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Η ππνγξαθή ηεο νηθείαο ζύκβαζεο  ζα γίλεη από ην Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 , παξ. 1ζη.  ηνπ Ν 3852/2010. 

 Η πιεξσκή ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο ηνπ 

Γήκνπ καο ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ βάζεη λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 

Με ηελ απόθαζε κεηνςεθνύλ νη θ.θ. Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο θαη Γεσξγαθόπνπινο 

Μηιηηάδεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην εηζεγεηηθό κέξνο. 

 

     Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 86/2011 

   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  

 

             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 


