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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα από το 2ο πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Χάλκης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2017.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 39/17-02-2017
Θέμα

19ο: Συντήρηση και
πλακόστρωσης.

Αποκατάσταση

φθορών

επί

υφιστάμενης

δημοτικής

Στη Χάλκη σήμερα 17/02/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χάλκης συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
Δημοτικό κατάστημα Δημαρχείο ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 365/13-02-2017,
πρόσκληση του προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13)
μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φαναράκη Ι. Ειρήνη
2. Χατζημιχαήλ Ε. Βασίλειος
3. Σφυρίου Δ. Μενέλαος
4. Χειμωνέττος Χ. Βασίλειος
5. Χειμωνέττος Σ. Βασίλειος
6. Μαρκάκης Ν. Ασκληπιός
7. Ροδίτης Γ. Λιβάνιος
8. Φραγκάκης Χ. Δημήτριος
9. Ρουσσάκης Σ. Βασίλειος
10. Φραγκάκης Ε. Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδης Ν. Διοσμάκη
2. Αγγελής Ε. Δημήτριος
3. Τσουρούττης Σ. Πέτρος

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης, ο Δήμαρχος κ. Πατρός Α. Μιχαήλ και η
Δημοτική Υπάλληλος Άννα Η. Βελή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 19ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος το θέμα: Συντήρηση και Αποκατάσταση
φθορών επί υφιστάμενης δημοτικής πλακόστρωσης.
Ο πρόεδρος διάβασε στο σώμα την με αριθμ. Πρωτ. 349/10-02-2017 εισήγηση του
Μηχανικού του Δήμου Χάλκης κ. Φαναράκη Αντώνιου του Μηνά στην οποία αναφέρει τα
εξής: “Κύριε Πρόεδρε, Στην πίσω πλευρά του Δημοτικού Καταστήματος εδώ και πάρα
πολλά χρόνια είναι κατασκευασμένος λιθόστρωτος δρόμος, ο οποίος περνά μέσα από τον
οικισμό και καταλήγει στον Δημοτικό Ξενώνα και είναι πλακοστρωμένος κατά μήκος και
πλάτος. Με το πέρασμα των χρόνων, το πέρασμα οχημάτων, οι καιρικές συνθήκες, οι
ρίζες δέντρων αλλά και η ανεξέλεγκτη βοσκή έχουν φθείρει αρκετά σημεία του
λιθόστρωτου δρόμου. Παρουσιάζονται φθορές στις πλάκες που είναι τοποθετημένες,
κάποιες έχουν θρυμματιστεί, κάποιες έχουν ξεκολλήσει και κάποιες έχουν ολικά
μετατοπιστεί. Επίσης σε αρκετά σημεία το αρμολόγημα έχει καταστραφεί ή έχει
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αποκολληθεί. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα στα οχήματα, στα
δίκυκλα, στα ποδήλατα αλλά και στους πεζούς που διασχίζουν το δρόμο αυτό. Προτείνεται
να γίνει αποκατάσταση – συντήρηση των φθαρμένων τμημάτων για την αποφυγή
ατυχημάτων. Ο προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό
των
είκοσι
τεσσάρων
χιλιάδων
οκτακοσίων
ευρώ
(24.800,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% από το οποίο, το καθαρό ποσό εργασιών
ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) και το Φ.Π.Α. σε τέσσερις χιλιάδες
οκτακόσια ευρώ (4.800,00€). Το τμήμα του δρόμου μεγέθους 465 τ.μ. που θα
συντηρηθεί με το παραπάνω ποσό θα έχει αφετηρία την οικία Ηρακλείδη Αριστοτέλη και
θα καταλήξει στην πρόσοψη της οικίας Χατζηγιαννάκη Γεώργιου. Ένεκα της φύσης των
υπό ανάθεση εργασιών προκύπτει ότι δεν απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνικών γνώσεων
και μεθόδων ούτε η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού
και ανάλογων τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων. Συνεπώς οι εν λόγω εργασίες δύναται
να εκτελεσθούν από επαγγελματίες που διαθέτουν τα κατάλληλα μηχανήματα και τη
σχετική εμπειρία στον τομέα των λίθινων κατασκευών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει
να προσκομίσει στο Δήμο Χάλκης ανάλογη βεβαίωση που να αποδεικνύει την εμπειρία του
σε συναφές αντικείμενο, το οποίο θα αποτελεί κριτήριο απόρριψης για την ανάληψη
αποδοχής της εργασίας. Κρίνεται δε επιβεβλημένο οι εργασίες αυτές να γίνουν σε περίοδο
που δεν θα είναι χειμώνας με έντονες βροχοπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αποτελείται από Υδραυλικό,
Ηλεκτρολόγο, Οδηγό, Μηχανικό Αυτοκινήτων και Οδοκαθαριστή, δεν διαθέτουν την
απαιτούμενη εμπειρία σε πέτρινες κατασκευές – αποκαταστάσεις πέτρινων σημείων.
Συνεπώς προτείνεται η ανάθεση σε ανάδοχο που διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε
κατασκευές από πέτρα και τοποθέτηση πλακοστρώσεων. Παρακαλείστε όπως εγκρίνεται
τις εργασίες που απαιτούνται για να προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης θα κοινοποιηθεί
πρόσκληση ενδιαφέροντος για άτομα ή άτομα που διαθέτουν γνώση σε κατασκευή
πέτρας, η οποία θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και θα αναρτηθεί και στην
ιστοσελίδα του Δήμου”.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος διάβασε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 350/10-02-2017 εισήγηση
της Επιτροπής Προμηθειών η οποία αναφέρει τα εξής: “ Οι παρακάτω υπογράφοντες
δημοτικοί υπάλληλοι, 1. Νίκος ΑΡΓΥΡΗΣ του Ιωάννη, 2. Αντώνιος - Ανάργυρος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ του Ιάκωβου, 3. Θωμάς ΤΣΟΥΡΟΥΤΤΗΣ του Χαρή, που αποτελούμε την
επιτροπή προμηθειών, όπως οριστήκαμε με την απόφαση 112/2014, λαμβάνοντας υπόψη
την με αριθμ. Πρωτ. 349/ 10-02-2017 εισήγηση του μηχανικού του Δήμου Χάλκης
διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα επισκευής – συντήρησης του υφιστάμενου
πλακόστρωτου δρόμου από την οικία Ηρακλείδη Αριστοτέλη έως την οικία Χατζηγιαννάκη
Γεώργιου 465 τ.μ. Οι εργασίες που επιβάλλεται να γίνουν είναι εργασίες αντικατάστασης
πλακών που είτε έχουν αποκολληθεί είτε είναι σπασμένες – θρυμματισμένες και
αντικατάσταση – συντήρηση του αρμολογήματος. Η επιφάνεια επέμβασης της συντήρησης
υπολογίζεται σε 465,00 τ.μ. σύμφωνα και με την μελέτη που έχει συνταχθεί από το Δήμο
Χάλκης. To προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, δεν διαθέτει την απαιτούμενη
εμπειρία σε πέτρινες κατασκευές - αποκαταστάσεις πέτρινων σημείων, συνεπώς κρίνεται
αναγκαία η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας σε άτομο που δραστηριοποιείται σε
οικοδομικές εργασίες και διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στις λίθινες κατασκευές. Αφού
αξιολογήσαμε την υφιστάμενη κατάσταση σήμερα 10/02/2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 08:00 π.μ. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ…….Την «Επισκευή – συντήρηση πλακόστρωτου δρόμου»
από άτομο που δραστηριοποιείται σε οικοδομικές εργασίες και να διαθέτει αποδεδειγμένη
εμπειρία στις λίθινες κατασκευές. Το ποσό που διατίθεται για τις εργασίες αυτές ανέρχεται
σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% από το οποίο, το καθαρό ποσό εργασιών ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ
(20.000,00€) και το Φ.Π.Α. σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00€). Στο
ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα
που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη εκτέλεση της ανωτέρω
υπηρεσίας. Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα πρέπει να γίνου σύμφωνα με τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήμης”.
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Το σώμα λαμβάνοντας υπόψη,
-την με αριθμ. Πρωτ. 349/10-02-2017 εισήγηση του Μηχανικού του Δήμου Χάλκης,
-την με αριθμ. Πρωτ. 350/10-02-2017 εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών,
-τον Ν. 1418/11984 « Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄23),
στο άρθρο 1. Παρ.3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄138) και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν. 3669/08 (φεκ 116/18-06-2008 τεύχος Α΄).
-την υπ΄αρ. 331/2010 Πράξη του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
-την υπ΄αρ. 12/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της
Πίστωσης και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Συντήρηση και Αποκατάσταση φθορών επί υφιστάμενης δημοτικής
πλακόστρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από ανάδοχο οικοδομικών εργασιών με
αποδεδειγμένη εμπειρία σύμφωνα με συνολικό προϋπολογισμό είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2017
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χειμωνέττος Σ. Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Φαναράκη Ι. Ειρήνη
2. Χατζημιχαήλ Ε. Βασίλειος
3. Σφυρίου Δ. Μενέλαος
4. Χειμωνέττος Χ. Βασίλειος
5. Μαρκάκης Ν. Ασκληπιός
6. Ροδίτης Γ. Λιβάνιος
7. Φραγκάκης Χ. Δημήτριος
8. Ρουσσάκης Σ. Βασίλειος
9. Φραγκάκης Ε. Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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