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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ     Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 13-6-2014 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ 

 

Αξηζκφο  Απφθαζεο   43 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ – πληήξεζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ 

- πξνυπνινγηζκνχ 7.158,60 επξψ» 

 

 ηνλ Εχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα 

Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 10.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, χζηεξα 

απφ ηελ αξηζκ. 1500/6-6-2014 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε 

ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κψδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηψλ (3) κειψλ ήηαλ φινη παξφληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ – πληήξεζε εζσηεξηθήο 

νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ - πξνυπνινγηζκνχ 7.158,60 επξψ», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Δ. 171/1987, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

    αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην Π.Δ. 229/1999. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008. 

δ) Σν γεγνλφο φηη ην έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ πλδέζκνπ θαη είλαη 

κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
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 ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο φηη ην έξγν 

«πληήξεζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ», πξνυπνινγηζκνχ 7.158,60 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23% αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ζε 

ηκήκαηα ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο νδνχο πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ: α) Σ26–Σ27-ΟΡΙΟ, β)Σ27-Σ28-ΟΡΙΟ, γ) Σ28-Σ1-Σ2 θαη δ) Σ13-Σ14, ζπλνιηθήο 

επηθαλείαο 194 m2, θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα είλαη πξνυπνινγηζκνχ 7.158,60 

επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 23%.  

 

1
Πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ 

εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ
Μ2 194 30,00 5.820,00

Άζξνηζκα 5.820,00

Φ.Π.Α.  23% 1.338,60

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.158,60

ΓΑΠΑΝΖ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΔΗΓΟΑ/Α
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ

ΠΟΟ- 

ΣΖΣΔ

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓ.

 

 

ηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ 

πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

- Σνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε. 

- Απνμήισζε αζθαιηνηάπεηα πάρνπο 5  cm θαη ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζε βάζνο 

30 cm θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθψλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ 

Κνηκεηεξίσλ. 

- Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,20 m. 

- Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. 

- Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε  

- Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεσο θπθινθνξίαο  ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m. 

 

Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα έηνπο 2014, ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζα 

γίλεη απφ ίδηνπο πφξνπο, ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.7333.01 «πληήξεζε εζσηεξηθήο 

νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ» θαη πξνηείλεηαη λα εθηειεζζεί κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ηνλ 

εξγνιήπηε δεκνζίσλ έξγσλ Ιάθσβν Γεσξγηάδε ηνπ Γεσξγίνπ, ε επηρείξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη 

εγγεγξακκέλε ζην πξψελ Ννκαξρηαθφ Μεηξψν Θεζζαινλίθεο γηα ηελ θαηεγνξία έξγσλ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ, Πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 53.000,00 επξψ. 

 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 θαη 247 ηνπ Ν. 3463/2006. 
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β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Δ. 171/1987, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

    αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην Π.Δ. 229/1999. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008. 

δ) Σν γεγνλφο φηη ην έξγν είλαη εληαγκέλν ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ πλδέζκνπ θαη είλαη 

κηθξνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο Κνηκεηεξίσλ», 

πξνυπνινγηζκνχ 7.158,60 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 23%, 

κε απεπζείαο αλάζεζε. 

Β. Αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο 

Κνηκεηεξίσλ», ζηνλ εξγνιήπηε δεκνζίσλ έξγσλ Ιάθσβν Γεσξγηάδε ηνπ Γεσξγίνπ, ε 

επηρείξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην πξψελ Ννκαξρηαθφ Μεηξψν Θεζζαινλίθεο 

γηα ηελ θαηεγνξία έξγσλ ΟΔΟΠΟΙΪΑ, Πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 53.000,00 επξψ. 

 

Η απφθαζε απηή έιαβε  α/α: 43. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθφο χκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθφο 
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