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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 41/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εβδόµη (7η) Νοεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 19653/03-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

 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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Ζαβράκογλου Άγγελος, 4. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 5. Βασιλάκης Αθανάσιος, 6. Τσινάς 

Αργύριος, 7. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση επικίνδυνων 

τοιχίων και κατασκευών στα παλαιά µνήµατα 

Ταξιάρχη» 
Αριθµός Απόφασης: 306 

 

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 

«Αποκατάσταση επικίνδυνων τοιχίων και κατασκευών στα παλαιά µνήµατα Ταξιάρχη». 

Σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.194,16 €. 

Όπως διαπιστώθηκε  η εταιρεία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε., που εδρεύει στο Πολύγυρο 

Χαλκιδικής, η αµοιβή της οποίας, ανέρχεται στο ποσό των  7.194,16 €, 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. 02.45.7326.005 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΄) 
• 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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με το συγκεκριµένο έργο, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης επικίνδυνων τοίχων 

και λοιπών στοιχείων διαµορφώσεων, εντός των παλαιών χώρων στα νεκροταφεία της 

Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη. 

Οι παρεµβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την άρση κινδύνου και την ασφάλεια 

υφιστάµενων τοίχων αντιστήριξης τόσο από σκυρόδεµα, όσο και από λιθοδοµές.  

Επίσης, εντός του παλαιού διαµορφωµένου χώρου υπάρχουν χωµάτινες επιφάνειες, 

χωρίς πρόβλεψη για την απορροή οµβρίων, µε αποτέλεσµα σε περιόδους έντονων 

βροχοπτώσεων να παρατηρούνται φαινόµενα διάβρωσης και ρευστοποίησης µε κίνδυνο 

αστοχίας θεµελίων τοίχων από σκυρόδεµα και παλαιότερων τοίχων από λιθοδοµές.  

 

Αναλυτικότερα οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω : 

 

● Χωµατουργικές εργασίες εκσκαφών χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων. Οι συγκεκριµένες 

εκσκαφές προβλέπονται κατά µήκος υφιστάµενων τοιχίων από λιθοδοµή στη στάθµη 

θεµελίωσης, µε στόχο την κατασκευή επιπρόσθετων ενισχύσεων από σκυρόδεµα για την 

αποτροπή διάβρωσης εδάφους στη στάθµη θεµελίωσης. Επίσης, παρόµοια εκσκαφή 

προβλέπεται και για υφιστάµενο τοιχίο σκυροδέµατος µε εµφανή και εκτεθειµένα θεµέλια, µε 

στόχο τον πλήρη εγκιβωτισµό της θεµελίωσης. 
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● Εργασίες κατασκευής των απαιτούµενων ξυλοτύπων και εργασίες τοποθέτησης των 

απαιτούµενων οπλισµών.  

● Εργασίες σκυροδέτησης µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20.  

● ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15 επί φυσικού εδάφους σε υφιστάµενες χωµάτινες 
επιφάνειες, µε κατάλληλε ς κλίσεις για τον έλεγχο οµβρίων, όπως επίσης και κατασκευή των 
απαραίτητων χαµηλών στηθαίων για την συγκέντρωση και απορροή τους µέσω αγωγών 

● ∆ιάνοιξη οπών και σε σκυροδέµατα για διέλευση των απαιτούµενων αγωγών από πλαστικούς σωλήνες 
pvc     

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.848,91 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.345,25 €. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος εργασίας
Αρ. 
Τιµολογίου

Μον. 
Μέτρ . Ποσότητα Τιµή  µονάδας ∆απάνη

1

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη
χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη

βραχώδη , εκτός από γρανιτικά-
κροκαλοπαγή

ΟΙΚ 20.04.02 µ3 10,00 31,95 319,50

2
Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για

κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας
C16/20 

ΟΙΚ. 
32.05.04 µ3 15,00 106,00 1.590,00

3 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΟΙΚ. 38.02 µ2 80,00 22,50 1.800,00

4
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος.
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή

S500s
ΟΙΚ-38.20.02 Kg. 513,00 1,07 548,91

5 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
ΟΙΚ. 
38.20.03

Kg. 350,00 1,01 353,50

6
Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για

κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας
C12/15 

ΟΙΚ. 
32.05.03

µ3 9,00 101,00 909,00

7
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
ονοµαστικής πίεσης 6 atm.
Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16

ΠΡΣ  Η1.1.1 
ΣΧ

µµ 30,00 0,60 18,00

8
Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής

πίεσης 6 atm. Φ 125 
ΠΡΣ  Η2.2.6 µµ 12,00 6,50 78,00

9
Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής

πίεσης 6 atm. Φ 75 
ΠΡΣ  Η2.1.5 µµ 20,00 2,60 52,00

10
∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο
σκυρόδεµα. Για πάχος σκυροδέµατος

έως 0,15m
ΟΙΚ 22.40.01 τεµ. 8,00 22,50 180,00

∆απάνη  Εργασιών 5.848,91
ΦΠΑ 23% 1.345,25

Συνολική ∆απάνη 7.194,16

 

 

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. 
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- Αναθέτει στην εταιρεία Βασίλειος Πανιώρας & Σία Ο.Ε., το έργο «Αποκατάσταση 

επικίνδυνων τοιχίων και κατασκευών στα παλαιά µνήµατα Ταξιάρχη», στο ποσό των 

επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα έξι λεπτών (7.194,16 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 7.194,16 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7326.005 µε 

τίτλο   «Αποκατάσταση επικίνδυνων τοιχίων και κατασκευών στα παλιά µνήµατα 

Ταξιάρχη.» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος & Τσινάς 

Αργύριος 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  306/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  7η  Νοεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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