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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω 

κινδύνου λήξης των προθεσµιών για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 15733/28.08.2014. 

 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., Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5. Παπανικολάου Ευτυχία τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 7ο Ανάθεση του έργου: «Συντήρηση αγροτικών 

δρόµων Ολύνθου – Καλυβών» Αριθµός Απόφασης: 264 

 

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 ∆ήµο µας 

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

αγροτικών δρόµων Ολύνθου – Καλυβών». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.199,74 €. 
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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  7.199,74 €, έχει τα υπό του νόµου οριζόµενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   

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. 02.30.6262.015 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 5.853,45 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 συντήρησης χωµάτινων αγροτικών 
οδών στα όρια της ∆.Κ. Ολύνθου,  όπως επίσης και στα όρια του οικισµού Καλυβών. 

Οι παρεµβάσεις αφορούν στην µεταφορά, εναπόθεση και διάστρωση θραυστού υλικού 
στον υφιστάµενο αγροτικό δρόµο Ολύνθου - Πορταριάς (έως τα όρια του ∆ήµου 
Πολυγύρου), όπως επίσης και σε αγροτικούς δρόµους ανατολικά και νότια του οικισµού 
που εξυπηρετούν υφιστάµενες µονάδες επεξεργασίας ελιάς. 

Στα παραπάνω τµήµατα του αγροτικού δικτύου, παρουσιάζονται πλέον έντονες 
τροχοαυλακώσεις και εγκάρσιες αυλακώσεις λόγω πληµµυρών, όπως επίσης και µη 
συντηρηµένοι τάφροι ερεισµάτων για την εκτόνωση των όµβριων υδάτων. 

 

Αναλυτικότερα οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω : 

 

● Καθαρισµός και εξοµάλυνση της επιφανείας εφαρµογής (αφαίρεση χαλαρών 

επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης, εξοµάλυνση τυχόν τροχοαυλακώσεων κλπ) 

και όπου απαιτείται συµπύκνωση της σκάφης µε οδοστρωτήρα. 
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Προµήθεια του αµµοχαλικώδους υλικού και µεταφορά του στις κατάλληλες θέσεις επί 

του αγροτικού δικτύου.  

∆ιάστρωση του υλικού µε ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), διαβροχή µε νερό και συµπύκνωση 

µε χρήση οδοστρωτήρα. 

 

● Καθαρισµός και µόρφωση τάφρων ερεισµάτων µε την αποµάκρυνση των προϊόντων 

επεµβάσεων σε όλες τις θέσεις που θα κριθεί απαραίτητο. 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.853,45€    συν    ΦΠΑ (23%) 1.346,29 €. 

 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος εργασίας
Αρ. 
Τιµολογίου

Μον. 
Μέτρ . Ποσότητα Τιµή  µονάδας ∆απάνη

1
Επίστρωση αγροτικών οδών µε 
αµµοχαλικώδη υλικά

Υ∆Ρ 4.07 µ3 620,00 9,05 5.611,00

2
Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατοµής ή τάφρου 
ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος.

Ο∆Ο Α-14 µµ 373,00 0,65 242,45

∆απάνη  Εργασιών 5.853,45
ΦΠΑ 23% 1.346,29

Συνολική ∆απάνη 7.199,74

 

 

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 «Συντήρηση 

αγροτικών δρόµων Ολύνθου – Καλυβών», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα 

εννιά ευρώ & εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (7.199,74 €) συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 
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- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 7.199,74 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.015 µε 

τίτλο   «Συντήρηση αγροτικών δρόµων Ολύνθου - Καλυβών» & στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  264/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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