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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

Αριθμός  Απόφασης  340/2016 

Από το Πρακτικό της αρίθ.  23/2016 συνεδρίασης 

της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης 

 

    «Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ζώνης» 

       

Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την δεκάτη ενάτη (19
η
) του μήνα Ιουλίου, του 

έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά  την από 10168/14-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 

που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 και αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες  5, ήτοι: 

          Παρόντες                                                                                            Απόντες 

   1.Διονύσιος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος                                                       

   2.Πολύβιος Κακκαβάς                                                                      1. Ανδρέας Δούκουρης                                                                                                              

   3.Νικήτας Τζιούβελης                                                                      2.  Σπυρίδων Τσιριγώτης                                                          

   4.Νικόλαος Μπελιάς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   5.Ιωάννης Γεωργακόπουλος 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Ιωάννη Μπουγιούκο, υπάλληλο του Δήμου. 

           

            Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης: «Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ζώνης» 

ανέφερε ότι: 

               1. Το συγκεκριμένο έργο είναι γραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2016, 

καθώς και στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2016 και συγκεκριμένα, στον Κ.Α. 30-7333.029 

υπάρχει πίστωση η οποία θα διατεθεί από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ. έτους 2016 

               2. Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου θα γίνει σύμφωνα, με την αριθ. 66/19-07-2016 

συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.  

    3. Για την υλοποιησή του θα πρέπει να προβούμε στην απευθείας ανάθεσή του, να ορίσουμε τον 

ανάδοχο(Ν3731/08 άρθρο 21 παρ.9) να ψηφίσουμε σχετική  πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου. 

              4. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/87 όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα  229/1999 και  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

              

 Με την εισήγηση του Προέδρου συμφωνούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πολύβιος 

Κακκαβάς και κ. Νικήτας Τζιούβελης. 

                            

                Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Νικόλαος Μπελιάς, ψηφίζει λευκό. 

 

                Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος, συμφωνεί με την εκτέλεση 

του  έργου και διαφωνεί  με  την ανάθεση. 

               

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους το άρθρο 72 του Ν 3852/2010, την 

εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη κατασκευής του ανωτέρω έργου τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις 

ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

                                      

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Η εκτέλεση του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ζώνης, θα γίνει 

με απευθείας  ανάθεση.   

                        

                           2. Ανάδοχος ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Κωστόπουλος του Δημητρίου που  είναι γραμμένος στο  

Μητρώο της Περιφερειακής  Ενότητας Αρκαδίας  με αριθμό Μητρώου  - 313 – και ΑΦΜ 044063881  

ΔΟΥ Τρίπολης. 

 

ΑΔΑ: 6Η8ΜΩΛ8-77Ζ



 2 

    3. Ψηφίζουν πίστωση 6.848,52 EURO σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.029 του σκέλους των εξόδων 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016, με τίτλο: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού 

δικτύου Τ.Κ. Ζώνης, για την εξόφληση της δαπάνης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.    

            

            4. Η ανωτέρω δαπάνη θα διατεθεί από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ. έτους 2016.                      

 

5. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδενός εργολαβικού ή άλλου οφέλους και όλες οι κρατήσεις του   

χρηματικού εντάλματος θα βαρύνουν αυτόν.                     

            

            6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα  

υπογραφής της σύμβασης. 

     

            Την αρμοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου του έργου θα έχει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. 

Δημήτριος Γιώτης.      

      

Μειοψηφούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νικολάου Μπελιά και κ. Ιωάννη 

Γεωργακόπουλου, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.   

    

                                                                           

                                                   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  340/2016 

 

             Γι΄  αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

                                  Ο  Πρόεδρος                                                        Τα  Μέλη 

                                       Υπ/φή                                                                 Υπ/φές  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  Δήμαρχος 

 

                                                                   Διονύσιος Παπαδόπουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

   

Περιγραφή έργου σύμφωνα με το Π.Δ.229/99 

Αρίθμ. Περιγραφής   66/2016 

    ΕΡΓO: Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου  

                Τ.Κ. Ζώνης 

 

 

          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.848,52 € 

 

 

 
 
 

Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Η     Π  Ε  Ρ  Ι  Γ  Ρ  Α  Φ  Η   

 
(Συνοδεύουσα  την  αριθ.   340/2016  Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής) 

 

      Με τη συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος σε τμήμα δημοτικής 

οδού στην περιοχή χαντάκια της Τ.Κ. Ζώνης, από οικία Κληρονόμων Σπανομίχου έως τη συμβολή του δρόμου 

που οδηγεί προς την οικία Λαμπρόπουλου. Το συνολικό μήκος της οδού που θα τσιμεντοστρωθεί είναι 87,00 

μέτρα με μέσο πλάτος από 3,00 μέτρα έως 5,00 μέτρα.  

Το συγκεκριμένο τμήμα που θα τσιμεντοστρωθεί είναι χωμάτινο, αποτελεί συνέχεια υφιστάμενων 

τσιμεντοστρωμένων τμημάτων και σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας του 

συγκεκριμένου δημοτικού οδικού δικτύου και η εξασφάλιση της αρτιότητας της οδού από μελλοντικές 

βροχοπτώσεις. 

Επίσης ποσότητα σκυροδέματος, οπλισμένου με πλέγμα Τ131, περίπου 11μ3 θα επιστρωθούν σε παρακείμενο 

δημοτικό δρόμο ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος και το σκυρόδεμα έχει υποστεί σημαντικές φθορές, μετά από 

τις υποδείξεις σχετικά με τη θέση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας. Το συνολικό μήκος της 

συγκεκριμένης τσιμεντόστρωσης θα είναι 23,00 μέτρα και το μέσο πλάτος της οδού 4,00 μέτρα. 

Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν :  

1. τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του οδοστρώματος, πριν την σκυροδέτηση, ώστε να εξασφαλιστούν οι 

απαραίτητες κλίσεις για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων, 

2. την τσιμεντόστρωση του τμήματος της δημοτικής οδού, με την κατηγορία του σκυροδέματος που θα 

χρησιμοποιηθεί να είναι C12/15 και το πάχος της τσιμεντόστρωσης 12 εκατοστά οπλισμένο με πλέγμα Τ131. Θα 

κατασκευαστούν αρμοί ανά 10 μέτρα και στις άκρες του θα τοποθετηθεί ξυλότυπος για τον εγκιβωτισμό του 

σκυροδέματος. 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.  

 
                                                                                  Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                    

 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ   19 - 07 - 2016      ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ       ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 

                                                              Πρόεδρος                                                Μέλος 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                          

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ          ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ                              

                                         Μέλος                                                Μέλος 

 

   

 

                                          

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                             Μέλος                                                                                                                                                                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

   

Περιγραφή έργου σύμφωνα με το Π.Δ.  229/99 

Αρίθμ. Περιγραφής      66/2016 

 

 

 

 

 

 

 

  ΕΡΓO : Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου 

                Τ.Κ. Ζώνης  

 

              

           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.848,52 € 

                                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 

1

Καθαρισμός - διαμόρφωση 

επιφάνειας οδοστρώματος 

προς σκυροδέτηση

Σχετ. ΟΔΟ-

1310
m2 312,00 0,65 202,80

2
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 

B500c
ΥΔΡ-7018 kgr 800,00 1,15 920,00

3

Κοιτοστρώσεις από 

σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15

ΟΔΟ-2531 m3 49,00 89,80 4.400,20

5.523,00

   24% 1325,52

6.848,52

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΟ ΣYΝΟΛΟ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΑ/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

 
                                                                                   

                                                                                             

 

                                                                               Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                    

 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ  19 - 07 - 2016       ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ       ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 

                                                              Πρόεδρος                                                Μέλος 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                          

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ          ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ                              

                                         Μέλος                                                Μέλος 

 

   

 

                                          

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                             Μέλος                                                                                                                                                                            
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