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      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                                                                                                   

           ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ                                                         Κξέζηελα 23/ 06  / 2011 

    ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ                           Αξ. Πξση : 10706 

                                                                       
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 87/2011 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 :87 

                                                       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,  

ην ηερληθό πξόγξακκα θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2011, ζηνλ ΚΑ 15-7326.001, 

έρνπκε γξάςεη πίζησζε πνζνύ 3.500,00€ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «θαηαζθεπή 

θεξθίδαο γεπέδνπ 5Υ5 Σ.Κ.Βξίλαο».   

Η ηερληθή ππεξεζία έρεη ζπληάμεη ηελ αθόινπζε                                                                   

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ: 

Σν έξγν απηό αθνξά ηελ θαηαζθεπή θεξθίδσλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ 

πνδναζθαίξνπ 5Υ5 ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεο Βξίλαο. 
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Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη εθζθαθέο ζε έδαθνο 

Γαηώδεο, - Ηκηβξαρώδεο, εθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ, νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

C16/20 θαη ζηδεξνπιηζκόο ST III γηα ηνλ νπιηζκό ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ΔΡΓΑΙΔ: 

Α/
Α 

ΕΡΓΑΘΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΘΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Δθζθαθέο ζε 
έδαθνο Γ-Η 

Μ3 36,35 1,10 39,99 

2 Δθζθαθή 
ζεκειίσλ 
ηερληθώλ έξγσλ 

Μ3 1 4,14 4,14 

3 Οπιηζκέλν 

θπξόδεκα 

C16/20 

Μ3 24,50 113,80 2.788,10 

4 ηδεξνπιηζκόο Kg 10 1,33 13.30 

    ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΧΝ 

 
2.845,53 

    Φ.Π.Α.  23% 654,47 

    ΤΝΟΛΟ 3.500,00 

 

Η απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ.1 ηνπ ΠΓ 
171/87 όπνπ νξίδεηαη όηη: «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. 
Λεθζείζεο απνθάζεηο αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ έξγσλ από ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή 
ζεσξνύληαη λόκηκεο. 

Σν πνζό ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (23%) 
δηακνξθώλεηαη ζε 7.219,36 €. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ε Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εάλ πξόθεηηαη γηα εθηέιεζε κε απεπζείαο αλάζεζε, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν θαη ηνπο όξνπο αλάζεζεο. 

Πξνηείλνπκε ηελ αλάζεζε ζηνλ εξγνιάβν Γεκνζίσλ Έξγσλ θ. Υνύζν Κσλζηαληίλν 

ηνπ Ισάλλε κε Α.Μ. 143, έδξα επηρείξεζεο θηιινπληία Ηιείαο, ιόγσ ηεο εκπεηξίαο 

ηνπ ζε παξόκνηα έξγα, ηεο ηθαλόηεηάο  ηνπ , ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ , ηεο 

πξνεγνύκελεο θαιήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ηθαλνπνηεηηθόηεξεο ηηκήο όπσο πξνέθπςε 

κέζα από έξεπλα αγνξάο».  

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

ζέκα απηό. 
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Η Οικονομική Επιηποπή 

αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε: 

1. 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 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 

Δγθξίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ «θαηαζθεπή θεξθίδαο γεπέδνπ 5Υ5 Σ.Κ.Βξίλαο» ζηνλ  εξγνιάβν Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θ. Υνύζν Κσλζηαληίλν ηνπ Ισάλλε κε Α.Μ. 143, έδξα επηρείξεζεο θηιινπληία 

Ηιείαο, έλαληη ακνηβήο 3.500,00 € ζπκπεξηικβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζα :  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ: 

Σν έξγν απηό αθνξά ηελ θαηαζθεπή θεξθίδσλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ γεπέδνπ 

πνδναζθαίξνπ 5Υ5 ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα ηεο Βξίλαο. 

Οη εξγαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη εθζθαθέο ζε έδαθνο 

Γαηώδεο, - Ηκηβξαρώδεο, εθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ, νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

C16/20 θαη ζηδεξνπιηζκόο ST III γηα ηνλ νπιηζκό ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ΔΡΓΑΙΔ: 

Α/
Α 

ΕΡΓΑΘΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΘΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ € 

1 Δθζθαθέο ζε 
έδαθνο Γ-Η 

Μ3 36,35 1,10 39,99 

2 Δθζθαθή 
ζεκειίσλ 
ηερληθώλ έξγσλ 

Μ3 1 4,14 4,14 

3 Οπιηζκέλν 

θπξόδεκα 

C16/20 

Μ3 24,50 113,80 2.788,10 

4 ηδεξνπιηζκόο Kg 10 1,33 13.30 

    ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΧΝ 

 
2.845,53 

    Φ.Π.Α.  23% 654,47 

    ΤΝΟΛΟ 3.500,00 

 

     Φεθίδεη, εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε  ηεο πίζησζεο πνζνύ  3.500,00 € ζε 
βάξνο ηνπ Κ.Α 15-7326.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο , νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2011  , γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ έξγνπ. 

     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. 
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     Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 87/2011 

   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 


