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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 24/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 374/2011

«Πεξί εμεηδηθεύζεωο ηωλ εξγαζηώλ γηα ην έξγν «Απνπεξάηωζε θηηξίνπ πξώελ
δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γ.Κ. Νεάπνιεο».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κελόο Λνεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Γεπηέξα θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 24/24-11-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.
3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξείο (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Καξνύζεο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
4.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
8.
Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
9.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
11. νπξιάο Ησάλλεο
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
14. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
15. Κηραιόπνπινο Κηραήι
16. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Υαξακήο Αληώληνο
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο
21. Θξππσηόο Παλαγηώηεο
22. Κέληεο Γεώξγηνο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ.
Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ,
Βαξβαξέζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ.
Παθίσλ, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο θ. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Πεηξάθε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 ζηνλ Θ.Α. 30-7311.002 έρεη
γξαθηεί πίζησζε 12.600,00 € γηα ην έξγν «Απνπεξάησζε θηηξίνπ πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
Γ.Θ. Λεαπόιεσο».
Γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πξέπεη λα γίλεη εμεηδίθεπζε ησλ εξγαζηώλ
απηνύ.

Δηζεγνύκαη

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνπεξάησζε θηηξίνπ πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γ.Θ.
Λεαπόιεσο» πξνϋπνινγηζκνύ 12.600,00 € θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ππνδείμεηο γηα ηελ
απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ λα γίλνπλ νη εμήο εξγαζίεο:
Α) Δπηρξίζκαηα-ρξσκαηηζκνί.
Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη ιόγσ θζνξάο από πγξαζία ππάξρνπλ ζεκεία
πνπ πξέπεη λα θαζαηξεζεί θαη λα ηνπνζεηεζεί εθ λένπ επίρξηζκα (δηάζηαζε 47,40 x 1,50).
Β) Θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα.
Πεξηκεηξηθά θαη ζε επαθή κε ην θηίξην ζα ζηξσζεί ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 100x1,20x0,15,
6,50x1,50x0,15, 10,80x4,10x0,15 θαη 7,00x2,30x0,15, αθνύ πξώηα γίλεη εθζάκλσζε ηνπ
εδάθνπο θαη εθζθαθή.
Γ) Πιήξσζε αξκώλ κε ειαζηνκεξέο.
Σα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ θιείλνπλ κε παξάζπξα αινπκηλίνπ ησλ νπνίσλ νη αξκνί κε ηνλ
ηνίρν πξέπεη λα θιείζνπλ κε ζηιηθόλε.
Γ) Δπηθεξάκσζε.
Απαξαίηεηε είλαη ε επηζθεπή ηεο ζηέγεο ηνπ θηηξίνπ ζε ζπλνιηθή έθηαζε 40,00 ηκ θαζώο
αξθεηνί θνξθηάδεο έρνπλ απνθνιιεζεί θαη εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ
θηηξίνπ.
Δ) Κόλσζε.
Σν θηίξην εθηόο ηεο ζηέγεο πνπ ην θαιύπηεη, δηαζέηεη θαη δώκα (δηαζηάζεηο 2,80x3,70 θαη
5,40x11,20) ην νπνίν δελ έρεη κνλσζεί θαη είλαη απαξαίηεην λα γίλεη.
Ε) Ταινζηάζηα.
Σν παινζηάζην ελόο παξαζύξνπ ηνπ αλαηνιηθνύ θηηξίνπ έρεη ζπάζεη θαη πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ηνπ
Λ. 3669/2008 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Δμεηδηθεύεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
«Απνπεξάησζε θηηξίνπ πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γ.Θ. Λεαπόιεσο» πξνϋπνινγηζκνύ 12.600,00
€, σο εμήο:
Α) Δπηρξίζκαηα-ρξσκαηηζκνί.
Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη ιόγσ θζνξάο από πγξαζία ππάξρνπλ ζεκεία
πνπ πξέπεη λα θαζαηξεζεί θαη λα ηνπνζεηεζεί εθ λένπ επίρξηζκα (δηάζηαζε 47,40 x 1,50).
Β) Θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα.
Πεξηκεηξηθά θαη ζε επαθή κε ην θηίξην ζα ζηξσζεί ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 100x1,20x0,15,
6,50x1,50x0,15, 10,80x4,10x0,15 θαη 7,00x2,30x0,15, αθνύ πξώηα γίλεη εθζάκλσζε ηνπ
εδάθνπο θαη εθζθαθή.
Γ) Πιήξσζε αξκώλ κε ειαζηνκεξέο.
Σα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ θιείλνπλ κε παξάζπξα αινπκηλίνπ ησλ νπνίσλ νη αξκνί κε ηνλ
ηνίρν πξέπεη λα θιείζνπλ κε ζηιηθόλε.
Γ) Δπηθεξάκσζε.
Απαξαίηεηε είλαη ε επηζθεπή ηεο ζηέγεο ηνπ θηηξίνπ ζε ζπλνιηθή έθηαζε 40,00 ηκ θαζώο
αξθεηνί θνξθηάδεο έρνπλ απνθνιιεζεί θαη εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ
θηηξίνπ.
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Δ) Κόλσζε.
Σν θηίξην εθηόο ηεο ζηέγεο πνπ ην θαιύπηεη, δηαζέηεη θαη δώκα (δηαζηάζεηο 2,80x3,70 θαη
5,40x11,20) ην νπνίν δελ έρεη κνλσζεί θαη είλαη απαξαίηεην λα γίλεη.
Ε) Ταινζηάζηα.
Σν παινζηάζην ελόο παξαζύξνπ ηνπ αλαηνιηθνύ θηηξίνπ έρεη ζπάζεη θαη πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ΑΣΑ.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 374/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Σζάθνο Πέηξνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
Παπαδάθε Δπγελία
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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