
 

 

 

                         

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/

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή δευτέρα

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Πλιάκος Αστέριος

τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    06/07/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /15172

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή δευτέρα (22α) Ιουνίου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

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

Πλιάκος Αστέριος, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Θωµάς Καπλάνης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

15172 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από πρόσκληση 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε 3. 

Θωµάς Καπλάνης, 7. Μαρία Σαράντη 

ΑΔΑ: Β4Τ8ΩΞΜ-ΝΥΚ
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο Ανάθεση του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου στον Αγ. 

Πρόδροµο» 
Αριθµός Απόφασης: 166 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, περί 
«Επέκταση αποχετευτικού δικτύου στον Αγ. Πρόδροµο» ανέφερε ότι:  

Στο ∆ήµο µας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση 
αποχετευτικού δικτύου στον Αγ. Πρόδροµο» 

Σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, το 
συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.191,11 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Βασίλειος Πανιώρας, που εδρεύει στο Πολύγυρο, η 
αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.191,11 €.   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Βασίλειο Πανιώρα, µε βάση την 
προσφορά του.  

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7326.015 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 Βασίλειο Πανιώρα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.846,43 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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο θα εκτελεσθεί στη Τ.Κ. Αγίου Προδρόµου, στην περιοχή ¨Λαγκαδούδι¨ από τη θέση 
Αγία Άννα έως τα όρια του οικισµού µε κατεύθυνση προς την έξοδο Πολυγύρου.   

Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στη συγκεκριµένη περιοχή, είναι απαραίτητη µε στόχο 
την σύνδεση υφιστάµενων κατοικιών. Για την κατασκευή του έργου, θα χρησιµοποιηθούν 
αγωγοί αποχέτευσης από σκληρό PVC σειράς 41, εσωτερικής διαµέτρου D500mm. Η τυπική 
διατοµή του χάνδακα διέλευσης, λαµβάνεται µε µέσο ύψος 1,80µ. και σταθερού πλάτους 1,00µ. 
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Οι απαιτούµενες εκσκαφές αφορούν σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες και θα εκτελεσθούν µε 
µηχανικά µέσα. Το συνολικό ύψος του εγκιβωτισµού των αγωγών, δεν θα είναι µικρότερο του 
ενός µέτρου και στο υπόλοιπο ύψος του χάνδακα θα γίνεται αποκλειστικά συνολική επίχωση µε 
κατάλληλο θραυστό υλικό λατοµείου.    

Αναλυτικά, οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω: 

♦ Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε µηχανικά µέσα, µε την φόρτωση και 
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.  

♦ ∆ιάστρωση στρώσης άµµου στον πυθµένα ορυγµάτων µε µηχανικά µέσα. ∆ιάταξη και 
συνδέσεις των σωλήνων. Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC αποχετεύσεων, σειράς 41 και 
εσωτερικής ονοµαστικής διατοµής D500mm 

♦ Γενικός έλεγχος του δικτύου σε δοκιµαστική φάση λειτουργίας για εξασφάλιση απόλυτης 
στεγανότητας και κατόπιν, εργασίες πλήρους εγκιβωτισµού του δικτύου µε άµµο χειµάρρου ή 
λατοµείου.   

♦ Τελικές εργασίες επίχωσης δικτύου µε µηχανικά µέσα, µε χρήση θραυστού αµµοχάλικου. 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.846,43 €    συν   ΦΠΑ (23%)  1.344,68 €. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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

1

Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες

ή ηµιβραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή,
µε τη µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής,
µε πλάτος πυθµένα έως 3,00µ. Και βάθος

ορύγµατος έως 4,00µ.  [Υ∆Ρ-3.10.02.01]

µ3 90,00 11,10 999,00

2
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε

άµµο ορυχείου ή χειµάρρου.  [Υ∆Ρ-5.08]
µ3 28,00 25,40 711,15

3

Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός

πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της

Π .Τ.Π . Ο-150. Για συνολικό πάχος

επίχωσης έως 50 cm.  [Υ∆Ρ-5.05.01]

µ3 38,40 29,20 1.121,28

4
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC
σειράς 41 Dεσ 500mm [Υ∆Ρ-12.12.09] 

µµ 45,00 67,00 3.015,00

∆απάνη 5.846,43

ΦΠΑ  23% 1.344,68

Τελ. ∆απάνη 7.191,11

 

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 εταιρία Πανιώρας Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε., το έργο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου 

στον Αγ. Πρόδροµο», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και έντεκα λεπτών 

(7.191,11 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.191,11 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7326.015 µε τίτλο   «Επέκταση 

αποχετευτικού δικτύου στον Αγ. Πρόδροµο» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 

    

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     166/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  22α Ιουνίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β4Τ8ΩΞΜ-ΝΥΚ


