ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ 3ηρ ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Εκηελεζηικήρ
Επιηποπήρ ηος Δήμος Παπανεζηίος
Σηο Νικηυόρο, ζήκερα, Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ηοσ έηοσς 2013 θαη
ώρα 9:00 πμ ζηο Δημοτικό Κατάστημα ηοσ Δήκοσ Παραλεζηίοσ, ζσλήιζε ζε
δεκόζηα ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ε Εκτελεστική Επιτροπή, ύζηερα από ηελ αρηζ.
964/12-02-2013 έγγραθε πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε λόκηκα ζε
θάζε κέιος τωρηζηά κε αποδεηθηηθό, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 62 ηοσ Ν.3852/2010
(Νέα Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες θαη ηες Αποθεληρωκέλες Δηοίθεζες −
Πρόγρακκα Καιιηθράηες).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν πέληε (5) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα πέληε (5) κέιε :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.

Καγηάνγινπ Νηθφιανο (Πξφεδξνο)
Κνπθαξηψηεο Παλαγηψηεο
Παξιφγινπ Μηραήι
Βνγηαηδφγινπ Αλαζηάζηνο
Υαηδεπάληνπ Παλαγηψηεο

ΑΠΟΝΣΕ
Καλείο

Τα πραθηηθά ηερήζεθαλ από ηολ Μαηεληδόγιοσ Σσκεώλ, σπάιιειο ηοσ Δήκοσ,
ηοσ θιάδοσ ΠΕ1 Δηοηθεηηθού κε βαζκό Ε΄.

Αριθμός Απόφασης 3/2013
ΘΕΜΑ: Ιεράρχηση εκτελεστέων έργων
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ηο 1ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είπε φηη:
Με ηελ αξηζ. 35/2013 απφθαζε ηνπ Γ.. εγθξίζεθε ην Σερληθφ Πξφγξακκα
(Πξφγξακκα Δθηειεζηέσλ Έξγσλ) ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2013.
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έγθαηξε θαη απνδνηηθή πινπνίεζή ηνπ θαη δεδνκέλεο
ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ιφγσ ειιηπνχο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο
(θαζπζηεξήζεηο θαηαβνιήο δφζεσλ ΑΣΑ) θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηεξάξρεζε ησλ
εθηειεζηέσλ έξγσλ, κε βάζε ηηο ηηζέκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ.
Δλ πξνθεηκέλσ, πξνηείλεηαη ε παξαθάησ ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ – έξγσλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο :
1)

Έξγν : «Οδνπνηία Γήκνπ Παξαλεζηίνπ» πξνυπνινγηζκνχ χςνπο
50.000,00 € (Δλφηεηα : Γεληθά Έξγα, Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο :
ΑΣΑ)

2)

Έξγν : «Οδνπνηία Σ.Κ. Φειήο Ράρεο», πξνυπνινγηζκνχ χςνπο
25.614,01 € (Δλφηεηα : Γ.Δ. Νηθεθφξνπ-Σ.Κ.Φειήο Ράρεο, Πεγή
Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ 2013)

3)

Έξγν : «πληήξεζε Γεμακελψλ Ύδξεπζεο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ»
πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 12.630,00 € (Δλφηεηα : Γεληθά Έξγα,
Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ)

4)

Έξγν : «Δπέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο πξνο Κηελνηξνθηθέο
Μνλάδεο», πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 6.000,00 € (Δλφηεηα : Γ.Δ.
Νηθεθφξνπ-Σ.Κ.Πιαηαλφβξπζεο, Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ
2013)

5)

Έξγν : «Δπέθηαζε-Βειηίσζε-Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ
Ύδξεπζεο Γ.Δ. Παξαλεζηίνπ» πξνυπνινγηζκνχ 12.630,00 €
(Δλφηεηα : Γ.Δ. Παξαλεζηίνπ, Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ
2013)

6)

Έξγν : «πληήξεζε Γεμακελψλ Ύδξεπζεο Γ.Δ. Παξαλεζηίνπ»
πξνυπνινγηζκνχ 7.000,00 € (Δλφηεηα : Γ.Δ. Παξαλεζηίνπ, Πεγή
Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ 2013)

7)

Έξγν : «Πεξίθξαμε θαη Γηακφξθσζε Αχιεηνπ Υψξνπ πξψελ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Άλσ Θφινπ» πξνυπνινγηζκνχ 8.514,00 €
(Δλφηεηα : Γ.Δ. Παξαλεζηίνπ, Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ
2013)

8)

Έξγν

:

«Δμνπιηζκφο

θαη

πληήξεζε

Παξαλεζηίνπ» πξνυπνινγηζκνχ 35.900,48

Γεκνηηθνχ

ρνιείνπ

€ (Δλφηεηα : Γ.Δ.

Παξαλεζηίνπ, Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ 2013)

9)

Έξγν : «Οδνπνηία Σ.Κ.Πηειέαο», πξνυπνινγηζκνχ χςνπο
27.996,71 € (Δλφηεηα : Γ.Δ. Νηθεθφξνπ-Σ.Κ.Πηειέαο, Πεγή
Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ 2013)

10)

Έξγν : «Βειηίσζε νδνχ απφ Πιαηαλφβξπζε πξνο ηαβιηθέο
Δγθαηαζηάζεηο
Καιχβηα
Ληάπε
Σ.Κ.
Πιαηαλφβξπζεο»,
πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 12.630,00 € (Δλφηεηα : Γ.Δ.
Νηθεθφξνπ-Σ.Κ.Πιαηαλφβξπζεο, Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ
2013)

11)

Έξγν : «Δπέθηαζε Γηθηχνπ Ύδξεπζεο νηθηζκνχ Πξηλφινθνπ θαη
Πιαηαληάο Σ.Κ.Πιαηαληάο», πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 12.630,00 €
(Δλφηεηα
:
Γ.Δ.
Νηθεθφξνπ-Σ.Κ.Πιαηαληάο,
Πεγή
Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ 2013)

12)

Μειέηε : «Τδξαπιηθή Μειέηε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο
θαη Αγσγνχ Μεηαθνξάο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Παξαλεζηίνπ»
πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 6.795,40 € (Δλφηεηα : Μειέηεοπλερηδφκελα Έξγα θαη Μειέηεο, Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο ΑΣΑ)

13)

Έξγν : «Oδνπνηία Σ.Κ.Αδξηαλήο», πξνυπνινγηζκνχ χςνπο
64.193,75 € (Δλφηεηα : Γ.Δ. Νηθεθφξνπ-Σ.Κ.Αδξηαλήο, Πεγή
Υξεκαηνδφηεζεο : ΑΣΑ 2013)

χκθσλα κε ηελ Πξντζηακέλε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Καξαθαζίδνπ Μαξία,
νη κειέηεο γηα ηα αλσηέξσ ηερληθά έξγα κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ απφ ηελ

αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) κήλα,
εάλ θαη κφλν ε ελαζρφιεζή καο είλαη απνθιεηζηηθά κε απηέο.
Δπίζεο, κε ηελ αξηζ.66/2012 απφθαζε ηεο Ο.Δ. έγηλε ςήθηζε πίζησζεο θαη
θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε ρψξνπ παιαηνχ
αληιηνζηαζίνπ Μπξνβιήηε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Νηθεθφξνπ», πξνυπνινγηζκνχ
5.499,00€. κε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία Λαδαξίδε Υ. & ΙΑ Δ.Δ. κε έδξα ηε
Γξάκα (1ρικ. Γξάκαο – Μηθξνρσξίνπ), θαζψο θαη κε ηελ αξηζ.70/2012 απφθαζε
ηεο Ο.Δ. έγηλε ςήθηζε πίζησζεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
«πληήξεζε πεξίθξαμεο αχιεηνπ ρψξνπ παιαηνχ Γπκλαζίνπ Σ.Κ.Νηθεθφξνπ»,
πξνυπνινγηζκνχ 12.630,00€ κε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ ίδηα εηαηξεία. Δμαηηίαο
πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ κε ηελ σο άλσ αλάδνρν εηαηξεία, ε νπνία
εγγξάθσο καο έθαλε γλσζηφ φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηα αλαθεξφκελα
έξγα, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο, πξνηείλεηαη ε αλάθιεζε ηεο αξηζ.66/2012 θαη ηεο
αξηζ.70/2012 απφθαζεο ηεο Ο.Δ. θαη ε αλάζεζε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ ζε
δηαθνξεηηθφ εξγνιήπηε.
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Σελ ηεξάξρεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ - ζην Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ –
έξγσλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, φπσο αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο,
φζνλ αθνξά ηελ ζχληαμε θαη νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ θαη ηελ αλάζεζή ηνπο.
Β. Σελ αλάθιεζε ηεο αξηζ.66/2012 θαη ηεο αξηζ.70/2012 απφθαζεο ηεο Ο.Δ. θαη
ηελ αλάζεζε ησλ έξγσλ «Γηακφξθσζε ρψξνπ παιαηνχ αληιηνζηαζίνπ Μπξνβιήηε
Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Νηθεθφξνπ», πξνυπνινγηζκνχ 5.499,00 € θαη «πληήξεζε
πεξίθξαμεο αχιεηνπ ρψξνπ παιαηνχ Γπκλαζίνπ Σ.Κ.Νηθεθφξνπ», πξνυπνινγηζκνχ
12.630,00 € ζε δηαθνξεηηθφ εξγνιήπηε.

Η απόυαση αςτή πήπε αύξοντα απιθμό 3/2013
Αυού αναγνώστηκε το ππακτικό αςτό ςπογπάυεται ωρ ακολούθωρ:

Ο Ππόεδπορ

Σα Μέλη

Καγηάνγινπ Νηθφιανο

1. Κνπθαξηψηεο Παλαγηψηεο
2. Παξιφγινπ Μηραήι
3. Βνγηαηδφγινπ Αλαζηάζηνο
4. Υαηδεπάληνπ Παλαγηψηεο

