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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) Μαρτίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την 4305/07-03-2014πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

 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. 

Παπανικολάου Ευτυχία , 4. Σαράντη Μαρία, 5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό 

µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Ανάθεση της εργασίας: «Αποκατάσταση βλαβών 

επιχρισµάτων και χρωµατισµός εξωτερικών επιφανειών 

αποδυτηρίων δηµοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου» 

 

Αριθµός Απόφασης: 77 

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 της εργασίας 

«Αποκατάσταση βλαβών επιχρισµάτων και χρωµατισµός εξωτερικών επιφανειών 

αποδυτηρίων δηµοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 1.855,46 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Άγγελος Παπαοικονόµου, η αµοιβή του οποίου, 

κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  1.855,46 €, έχει τα υπό του νόµου 

οριζόµενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΞΜ-4Τ5



2 
  

 

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Άγγελο Παπαοικονόµου, 

µε βάση την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.15.7311.002 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 του Άγγελου Παπαοικονόµου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
1.508,50 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 την συγκεκριµένη εργασία, προβλέπονται επισκευές των εξωτερικών επιφανειών του 

ισόγειου κτιρίου των αποδυτηρίων στο ∆ηµοτικό στάδιο της Τοπικής Κοινότητας 

Ολύνθου.  

 

Τα προβλήµατα οφείλονται στην τοπική αστοχία των επιχρισµάτων, και στην καθολική 

πλέον  ανεπάρκεια λόγω της παλαιότητας των εξωτερικών χρωµατισµών.  

Για την συνολική αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου, απαιτούνται κατ 

αρχάς καθαιρέσεις των αποκολληµένων σοβάδων και ανακατασκευή τους στη συνέχεια. 

Στη συγκεκριµένη φάση αποκατάστασης επιχρισµάτων, απαιτείται λεπτοµερής έλεγχος για 

την επάρκεια και την αναγκαιότητα καθαίρεσης. Κατόπιν των απαιτούµενων καθαιρέσεων, 

θα γίνεται σωστός καθαρισµός της επιφάνειας και αποκατάσταση µε νέα επιχρίσµατα σε 

τρείς στρώσεις (πεταχτό, λάσπωµα, τελικό τριβιδιστό) 

Τέλος, θα γίνει επιµελής προετοιµασία στο σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας και τελικός  

χρωµατισµό του κτιρίου.  
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Αναλυτικότερα,  προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών : 

 

• Καθαίρεση τµηµάτων επιφανειών ανεπαρκών και αποκολληµένων επιχρισµάτων 

ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων επί των εξωτερικών επιφανειών.  

• Αποκατάσταση όψεων µε ανακατασκευή τµηµάτων επιχρισµάτων. (Επιχρίσµατα τριπτά 
τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, 
από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή). 

• Καθολική προετοιµασία του συνόλου των εξωτερικών επιχρισµένων επιφανειών µε 
στόχο του τελικούς χρωµατισµούς. (Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, 
αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε 
κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου). 

• Γενικός χρωµατισµός στο σύνολο των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου 
αποδυτηρίων. 

 

 

Η δαπάνη της παραπάνω εργασίας  ανέρχεται στις 1.508,50 €    συν   23%Φ.Π.Α  
346,96€ 

 

 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Αρ.Τιµολ.
Μον. 
Μετρ.

Ποσότητα
Τιµή 

Μονάδος
∆απάνη

1 Καθαίρεση επιχρισµάτων ΟΙΚ 22.23 µ2 35,00 5,60 196,00

2
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε

τσιµεντοκονίαµα 
ΟΙΚ 71.21 µ2 35,00 13,50 472,50

3
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών

τοίχων για χρωµατισµούς
ΟΙΚ 77.15 µ2 150,00 1,70 255,00

4
Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή

τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό

τσιµεντόχρωµα

ΟΙΚ 77.10 µ2 150,00 3,90 585,00

∆απάνη Εργασιών 1.508,50
ΦΠΑ 23% 346,96

Συνολική ∆απάνη 1.855,46
 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 στον Άγγελο Παπαοικονόµου, το έργο «Αποκατάσταση βλαβών επιχρισµάτων 

και χρωµατισµός εξωτερικών επιφανειών αποδυτηρίων δηµοτικού σταδίου Τ.Κ. 

Ολύνθου», στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ & σαράντα έξι λεπτών 

(1.855,46 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 1.855,46 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7311.002 µε 

τίτλο   «Αποκατάσταση βλαβών επιχρισµάτων και χρωµατισµός εξωτερικών επιφανειών 

αποδυτηρίων δηµοτικού σταδίου Τ.Κ. Ολύνθου» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  77/2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η Μαρτίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΞΜ-4Τ5


