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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 11197/18-06-2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Παπανικολάου Ευτυχία, 5. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 16ο Ανάθεση του έργου: «Βελτίωση χώρων 

νεκροταφείων Τ.Κ. Αγ. Προδρόµου» 

 

Αριθµός Απόφασης: 213 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι στο Δήμο μας 

υπάρχει επιτακτική και άμεση ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Βελτίωση 

χώρων νεκροταφείων Τ.Κ. Αγ. Προδρόµου». 

Σύμφωνα με τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, 

το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.199,65 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε., που 

εδρεύει στο Πολύγυρο Χαλκιδικής, η αμοιβή της οποίας, κατά την προσφορά της, ανέρχεται 

στο ποσό των  7.199,65 €, έχει τα υπό του νόμου οριζόμενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   
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Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία Πανιώρας 

Βασίλειος & Σία Ο.Ε., με βάση την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.45.7326.001 του προϋπολογισµού 
τρέχοντος έτους του ∆ήµου  
• Την τεχνική περιγραφή  
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά της εταιρείας Πανιώρας Βασίλειος & Σία Ο.Ε., η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των 5.853,37 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) και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με το συγκεκριµένο έργο, προβλέπονται εργασίες βελτίωσης του χώρου νεκροταφείων 
της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Προδρόµου. 

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην διάστρωση σκυροδέµατος σε χώρους κυκλοφορίας εντός 
του νεκροταφείου, σε συνδυασµό µε την πρόβλεψη και υλοποίηση νέων θέσεων ταφής. 
Έως και σήµερα οι διάδροµοι κυκλοφορίας είναι χωµάτινοι, όπως και άλλες λοιπές 
επιφάνειες, χωρίς καµιά επίστρωση κάτι που δεν συµβάλει στην απρόσκοπτη 
κυκλοφορία των πολιτών και στις στοιχειώδεις συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής του 
χώρου των νεκροταφείων. Αρχικά θα εκτελεσθούν οι απαιτούµενες χωµατουργικές 
εργασίες διαµόρφωσης του φυσικού εδάφους, σε διαθέσιµη ελεύθερη επιφάνεια 
(υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά), µε στόχο την βέλτιστη υψοµετρική διαµόρφωση 
και την ενοποίηση των νέων θέσεων ταφής µε τις υφιστάµενες. Στις νέες τελικές 
επιφάνειες θα γίνεται διάστρωση βάσης σκυροδέµατος εκτός φυσικά των ανοιγµάτων 
των νέων χώρων ταφής (µελλοντικά σκάµµατα). Επίσης, προβλέπεται γενική 
διάστρωση σκυροδέµατος χώρων κυκλοφορίας και προσέγγισης οχηµάτων. 

 

Αναλυτικότερα οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω : 

 

● Χωµατουργικές εργασίες µε µηχανικά µέσα. Αρχικά σε επιφάνεια 226,00µ2 περίπου θα 

πραγµατοποιηθεί γενική εκσκαφή για οριζοντίωση της επιφάνειας µε σχετική 

υψοµετρική συνέχεια παρακείµενου υφιστάµενου χώρου τάφων. Η επέµβαση εντός της 

συγκεκριµένης (χωµάτινης) επιφάνειας, γίνεται αφενός για την οριστική της διάστρωση 
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µε σκυρόδεµα, και αφετέρου για την δηµιουργία εντός αυτής είκοσι τεσσάρων (24) 

νέων θέσεων ταφής, µε συγκεκριµένη ορθογώνια διάταξη, συγκεκριµένες αποστάσεις 

και την δηµιουργία των απαιτούµενων διαδρόµων κυκλοφορίας των πολιτών. Επίσης σε 

άλλη χωµάτινη επιφάνεια 163,00µ2 περίπου, µετά την  είσοδο στον χώρο του 

νεκροταφείου, προβλέπεται γενική εκσκαφή µικρού βάθους (έως 20εκ.) για την 

δηµιουργία ¨σκάφης¨ και την υποδοχή βάσης σκυροδέµατος στη συνέχεια. 

(Επιστρώσεις gro beton επί διαµορφωµένου εδάφους – δηµιουργία κύριου διαδρόµου 

εισόδου).  

 Τέλος, σε επιφάνεια 53,00µ2 περίπου µε χρήση κεντρικού διαδρόµου πρόσβασης, θα 

γίνει επίσης ελαφρά εκσκαφή για την µόρφωση του φυσικού εδάφους, και στη συνέχεια 

διάστρωση σκυροδέµατος C12/15 τελικού διαδρόµου. 

● Εργασίες οπλισµών και ξυλοτύπων. Μετά την ολοκλήρωση των χωµατουργικών, θα 

γίνονται εργασίες τοποθέτησης ελαφρών οπλισµών δια δοµικών πλεγµάτων, και η 

κατασκευή των απαιτούµενων ξυλοτύπων οριοθέτησης, µε στόχο την τελική επίστρωση 

χώρων κυκλοφορίας και χώρων ταφής. 

● Τελικές εργασίες διάστρωσης των ελεύθερων χώρων κυκλοφορίας µε εφαρµογή ελαφρά 
οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.853,37€    συν   ΦΠΑ (23%) 1.346,28 €. 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α Είδος εργασίας
Αρ. 
Τιµολογίου

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα Τιµή µονάδας ∆απάνη

1 0,00

2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 
υπογείων κλπ χώρων

ΟΙΚ-20.02 µ3 122,56 3,75 459,60

3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 38.03 µ2 36,30 15,70 569,91

4
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. 
∆οµικά πλέγµατα S500s

ΟΙΚ-
38.20.03

Kgr. 865,52 1,01 874,18

5

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ   
32.01.03 

µ3 47,02 84,00 3.949,68

∆απάνη Εργασιών 5.853,37
ΦΠΑ 23% 1.346,28

Συνολική ∆απάνη 7.199,65

 

 

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 στην εταιρεία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε., το έργο «Βελτίωση χώρων 

νεκροταφείων Τ.Κ. Αγίου Προδρόµου», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα 

εννιά ευρώ & εξήντα πέντε λεπτών (7.199,65 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 7.199,65 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7326.001 µε 

τίτλο   «Βελτίωση χώρων νεκροταφείων Τ.Κ. Αγίου Προδρόµου.» & στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  213/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  23η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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