
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 8/2013

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη

υπ’ αριθ. 6284/04.04.2013 πρόσκληση τ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, τακτικό

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  Πολύγυρος  10-04-201

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /68

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

3 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

(10η) Απριλίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ

έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

∆ηµήτριος, 5, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. Πλιάκος Αστέριος

Καπλάνης τακτικό µέλος Ο.Ε. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
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801 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την 

άρθρο του Ν. 3852/10. 

από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 

Πλιάκος Αστέριος, 7., τακτικά 
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Αριθµός θέµατος: 10ο  Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή φρεατίου 

όµβριων και βελτίωση τµήµατος οδοστρώµατος 

στον οικισµό Ψακούδια ∆.Ε. Ορµύλιας» 

 

Αριθµός Απόφασης: 74 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 

περί «Κατασκευή φρεατίου όµβριων και βελτίωση τµήµατος οδοστρώµατος στον οικισµό 

Ψακούδια ∆.Ε. Ορµύλιας» ανέφερε ότι:  

Στο ∆ήµο µας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου 

«Κατασκευή φρεατίου όµβριων και βελτίωση τµήµατος οδοστρώµατος στον οικισµό 

Ψακούδια ∆.Ε. Ορµύλιας» 

Σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, το 

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.197,23 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Σαράντης Ιωακείµ, που εδρεύουν στην Ορµύλια, η 

αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.197,23 €, έχουν τα 

υπό του νόµου οριζόµενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Σαράντης Ιωακείµ, µε βάση 

την προσφορά του.  

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.003 του προϋπολογισµού 
τρέχοντος έτους του ∆ήµου  
• Την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου   
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά του Σαράντη Ιωακείµ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.851,41 
ευρώ χωρίς Φ. Π. Α..  
• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α- 
(εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)  
    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου & µετά από διαλογική 
συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή φρεατίου οµβρίων άνωθεν υφιστάµενου τεχνικού, στη κεντρική 

παραλιακή οδό του οικισµού Ψακούδια ∆.Κ. Ορµύλιας, µε στόχο την απαγωγή και διοχέτευση 

οµβρίων από το οδόστρωµα, των οποίων η συγκέντρωση προκαλεί δυσχέρειες στην κυκλοφορία 

πεζών και οχηµάτων, αλλά και τοπική αποδιοργάνωση του οδοστρώµατος, όπως και 

υποβάθµιση παρακείµενου διαµορφωµένου χώρου στάθµευσης, του πεζοδροµίου και γενικά σε 

όλη την περιοχή.     

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι παρακάτω: 

• Προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, για την εκτέλεση των προβλεπόµενων 

καθαιρέσεων και εκσκαφών µε µηχανικά µέσα. (Πριν από κάθε εκσκαφή ορύγµατος ή κάθε 

επιφανειακή επέµβαση, θα προηγούνται οι απαιτούµενες ασφαλτοκοπές για την αποφυγή 

άσκοπων βλαβών επί του οδοστρώµατος).   

• Εργασίες κατασκευής ξυλοτύπων και τοποθέτησης των προβλεπόµενων οπλισµών, και στη 

συνέχεια κατασκευή του φρεατίου δια χυτού σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 εσωτερικών 

διαστάσεων 60Χ50Χ80εκ. 

• Καθαίρεση τµήµατος του υφιστάµενου τοίχου οριοθέτησης πεζοδροµίου από λιθοδοµή, εκσκαφή 

κατάλληλων διαστάσεων ορύγµατος και τοποθέτηση άοπλων πρεσαριστών τσιµεντοσωλήνων 

D400mm, κάτωθεν του πεζοδροµίου έως την έξοδο του τεχνικού.  

 Το κάλυµµα του φρεατίου, θα είναι τύπου σχάρας, από φαιό χυτοσίδηρο, κατηγορίας D400  µε 

τελάρο εξωτερικών διαστάσεων 60Χ70εκ. 

 Η τυπική διατοµή της εκσκαφής του φρεατίου (σε επαφή µε το υφιστάµενο κρασπεδόρειθρο), 

προβλέπεται διαστάσεων 1,70Χ1,30Χ0,80µ  και η τυπική διατοµή του χάνδακα των 

τσιµεντοσωλήνων 1,85Χ0,80µ. 

 Από το συνολικό ύψος του χάνδακα, ο εγκιβωτισµός των τσιµεντοσωλήνων προβλέπεται σε ύψος 

0,80µ.  Για το υπόλοιπο ύψος , θα γίνεται σταδιακή επίχωση µε κατάλληλο θραυστό υλικό 

λατοµείου.   
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 Σε ότι αφορά τη βελτίωση του υφιστάµενου παρακείµενου τµήµατος του δρόµου, διαµορφωµένου 

σε χώρο στάθµευσης, σε συνδυασµό µε λάθος κλίση του οδοστρώµατος και ανυπαρξία φρεατίου 

απαγωγής οµβρίων, παρατηρούνται καθιζήσεις (¨ζύµωµα¨ του οδοστρώµατος) και 

αποδιοργάνωση ασφαλτοτάπητα. Για τη αποκατάσταση και βελτίωση της συγκεκριµένης 

επιφάνειας προβλέπονται : 

• Χάραξη και ασφαλτοκοπή µε σκοπό την γενική εκσκαφή σε µικρό βάθος (0,15µ.) για εξυγίανση 

και διαµόρφωση της ¨σκάφης¨ µε νέα κλίση. (προς το οδόστρωµα – φρεάτιο). 

• Κατασκευή ρείθρου 0,25µ. από σκυρόδεµα (έως τη στάθµη ασφάλτου), για διαχωρισµό του 

υλικού επίστρωσης του χώρου στάθµευσης (τσιµεντοκυβόλιθοι) µε τον ασφαλτοτάπητα οδού.     

• ∆ιάστρωση και νέας υγιούς βάσης 3Α , µε ιδιαίτερη προσοχή στη συµπύκνωση και τη 

διαµόρφωση της τελικής κλίσης. 

• Τελική επίστρωση του χώρου στάθµευσης µε τσιµεντοκυβόλιθους, συµβατής απόχρωσης µε των 

υφιστάµενων πεζοδροµίων. 

• Ανακατασκευή τµηµάτων καθαιρέσεων λιθοδοµών. (επαναφορά στη πρότερη µορφή τους).  

  

Συνολικά η δαπάνη ανέρχεται στις  5.851,41 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.345,82 €.    

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  
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Α/Α Είδος εργασίας Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιµή µονάδας ∆απάνη

1

Εκσκαφή ορυγµάτων  υπο γείων δικτύων σε έδαφος  
γαιώδες ή ηµιβραχώδες . Με πλάτος πυθµένα  έως 3,00 
m, µε την  φόρτωση  των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυ το κινήτου, τη ν σταλία του αυ τοκινήτου και την 
µεταφορά σε ο ποιαδήπ οτε από σταση.  Για  βάθ ος 
ορύ γµατος  έως 4,00m [Υ∆Ρ 3.10.02.01]

µ3 4,31 11,10 47,80

2 Κοπή ασφαλτ/δέµατος [Ο∆Ο  ∆-1] µµ 36,30 0,79 28,68

3 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες. [Ο∆Ο  Α-2] µ3 11,33 3,90 44,17

4
Βάση  3Α µεταβλητού  πάχο υς (Π .Τ.Π. Ο -155) [Ο∆Ο  Γ-
2.1]

µ3 15,20 31,96 485,79

5 ∆ιάστρωση εγχρώµων κυβολίθων. [ΟΙΚ 7331ΣΧ1] µ2 76,00 23,00 1.748,00

6
Καθ αίρεση ανωδοµών  απ ό αργολιθοδο µή ή λιθοδο µή . 
[Ο ΙΚ-22.02ΣΧ] 

µ3 1,00 36,40 36,40

7
∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άο πλο  σκυ ρόδεµα.  Για  
πάχο ς σκυροδ έµατος  0,16 έως 0 ,25m [Ο ΙΚ-22.40.02]

τεµ . 1,00 53,00 53,00

8

Καθ αιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων  ή τµηµατων  
κατασκευών από οπ λισµένο σκυρόδεµα. Με χρήση 
αεροσυµπιεστών  κ.λπ. συµβατικών µέσων  (εργαλεία 
πεπιεσµένου αέρα , ηλεκτροεργαλεία, υδ ραυλικές 
σφή νες κ.λπ. ) [Υ∆Ρ 4.01.01

µ3 0,32 108,00 34,56

9
Επίχωση κάθε είδ ους ορυγµάτων εντό ς πόλεως µε 
θραυστό υλικό λατοµείου της Π .Τ.Π. Ο -150. Για 
συνο λικό π άχος επίχωσης έως 50cm [Υ∆Ρ 5.05.01]

µ3 2,51 29,20 73,41

10
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλή νων µε άµµο 
ορυ χείο υ ή χειµάρρου . [Υ∆Ρ 5 .08]

µ3 0,89 25,40 22,50

11
Ξυλότυπ οι ή  σιδη ρότυπο ι επιπ έδων επιφανειών. [Υ∆Ρ 
9.01]

µ2 5,24 6,50 34,06

12
Για  κατασκευές από σ κυρόδεµα  κατηγορίας C12/15 
[Υ∆Ρ 9.10.03]

µ3 1,50 75,50 113,25

13
Σκυ ροδέµατα  µικρών  έργων για κατασκευές από 
σκυ ρόδεµα κατηγορίας C16/20 [Ο ΙΚ. 32.05.04] µ3 16,76 140,00 2.346,68

14
Προµήθεια  και το ποθέτηση σιδηρού οπ λισ µού  
σκυ ροδεµάτων Β500C κατα ΕΛΟ Τ 1421-3 [Υ∆Ρ 9.26]

Kgr. 50,00 0,97 48,50

15 Καλύµµατα χυ το σιδηρά, κο ινά . [Υ∆Ρ 11.01.01] Kgr. 300,00 1,75 525,00

16
Λιθοδ οµές για  τοίχου ς υπο γείων µιάς ορατής όψη ς µε 
ασ βεστοτσιµεντο κονίαµα  1:2 1/2  των 150 kg τσιµέντου

µ3 1,00 110,00 110,00

17 Κατασκευή  λιθοδοµής δύο ό ψεων . [ ΟΙΚ-43.22] µ3 0,16 153,00 25,09

18
Αρµολογή µατα κατεργασµένων ό ψεων  λιθοδο µών. [ 
ΟΙΚ-71.01.02]

µ2 2,33 15,90 37,02

19
Άοπλοι π ρεσσαριστοί τσιµεντο σωλήνες µε σύνδεση  
τύπου τό ρµου -εντορµίας τύπ ου Α-Ι Ο νο µαστικής 
διαµέτρο υ D400mm [Υ∆Ρ 12.01.01.03]

µµ 3,00 12,50 37,50

∆απάνη Εργασιών 5.851,41

ΦΠΑ 23% 1.345,82

Συνολική ∆απάνη 7.197,23
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Γ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις των Μηχανικών του ∆ήµου και τους 

νόµους που ισχύουν για τα δηµόσια έργα που εκτελούνται στο Νοµό Χαλκιδικής. 

- Αναθέτει στον Σαράντη Ιωακείµ, το έργο «Κατασκευή φρεατίου όµβριων και βελτίωση 

τµήµατος οδοστρώµατος στον οικισµό Ψακούδια ∆.Ε. Ορµύλιας», στο ποσό των επτά 

χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (7.197,23 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.197,23 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.003 µε τίτλο   

«Κατασκευή φρεατίου οµβρίων και βελτίωση τµήµατος οδοστρώµατος στον Οικισµό Ψακούδια 

της ∆Ε Ορµύλιας» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 
Στην απόφαση µειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κων/νος 
Μπογδάνος 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  74/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  10η Απριλίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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