
 

 

 

                         

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 17/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ενάτη

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

10-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο

ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ηµήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος, 6.Θωµάς Καπλάνης

Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    29/10/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/23277

 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή ενάτη (29η) Οκτωβρίου 2012 και ώρα  12:00  στo ∆ηµ

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα

υ σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3

Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε., 7.Σιµώνης Ιωάννης

Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

7  

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

υ ύστερα από την υπ’ αριθ. 22842/23-

τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας 

Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος 

ΑΔΑ: Β432ΩΞΜ-Γ7Χ



2 
  

 

 

 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  

 

 

 

Ανάθεση του έργου: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης στη ∆.Ε. Ορµύλιας» 

 

Αριθµός Απόφασης: 275 

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

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περί 
«Επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη ∆.Ε. Ορµύλιας» ανέφερε ότι:  

Στο ∆ήµο µας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη ∆.Ε. Ορµύλιας» 

Σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, το συνολικό 
ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.195,35 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Ιωακείµ Σαράντης, που εδρεύει στην Ορµύλια, η αµοιβή του 
οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.195,35 €.   

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

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.001 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 Ιωακείµ Σαράντη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.849,88 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 

Με το συγκεκριµένο έργο προβλέπεται η επέκταση του υφιστάµενου δικτύου αποχέτευσης  ∆. Κ. 
Ορµύλιας, στη περιοχή ¨πεύκα¨, εντός της κεντρικής ∆ηµοτικής οδού βόρεια του πάρκου, µε στόχο 
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την δυνατότητα αποχέτευσης παρακείµενων οικοδοµών, για τις οποίες δεν έχει ληφθεί µέριµνα 
άµεσης ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης. 

Επίσης στην ίδια θέση προβλέπεται και η επέκταση στο δίκτυο ύδρευσης εντός ∆ηµοτικής οδού, µε 
στόχο κατάργηση δικτύων εντός οικοπέδων. 

Οι προβλεπόµενες εργασίες προς εκτέλεση, είναι οι παρακάτω : 

● Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και 

των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε 

κατοικηµένη περιοχή µε µηχανικά µέσα.  

● Προµήθεια,  φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση 

αγωγού αποχέτευσης από σκληρό PVC σειράς 41 εσωτερικής διαµέτρου D=200mm. Πριν από την 

τοποθέτηση του αγωγού, θα γίνεται καθαρισµός και µόρφωση του πυθµένα του ορύγµατος, 

διάστρωση βάσης άµµου προς εγκιβωτισµό πάχους 20εκ. επί της οποίας θα γίνεται στη συνέχεια η 

τοποθέτηση και οι συνδέσεις του αγωγού και τέλος, ο πλήρης εγκιβωτισµός µέχρι αρνήσεως σε 

συνολικό ύψος 60εκ. 

 Επίσης µεταφορά, εκφόρτωση και πλήρης εγκατάσταση σωλήνων ύδρευσης από σκληρό 

PVC/D63mm/10at  

● Τελικές επιχώσεις κάθε είδους ορυγµάτων (εντός πόλεως), µε θραυστό αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-

150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm. (Περιλαµβάνονται η προµήθεια και η µεταφορά του υλικού, 

η έκριψη, διάστρωση, οι πλάγιες µεταφορές, η συµπύκνωση µε χρήση δονητικών µηχανικών 

µέσων, όχι επιβλαβών για την ασφάλεια του αγωγού και των συνδέσεων, το νερό διαβροχής, 

καθώς και η δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένου όγκου). Ο 

βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία 

Proctor). 

● Πλήρης αποκατάσταση κάθε µορφής ορύγµατος και επανακατασκευή των απαιτούµενων 

στρώσεων οδοστρωσίας. (Περιλαµβάνονται τα υλικά οδοστρωσίας υπόβασης και βάσης, και οι 

εργασίες διάστρωσης, διαβροχής, συµπύκνωσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και µε 

µηχανικά µέσα). 

 ● Τελική αποκατάσταση του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, µε χρήση κοινής ασφάλτου και σύµφωνα 

µε την Π.Τ.Π. Α265. (Περιλαµβάνονται η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου του απαιτούµενου 

ασφαλτοσκυροδέµατος, και όλες οι εργασίες διάστρωσης και συµπύκνωσης).   
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Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.849.88 €   συν   ΦΠΑ (23%)  1.345.47 €. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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

1 Κοπή ασφαλτ/δέµατος  [Ο∆Ο  ∆-1] µµ 70,00 0,99 69,30

2

Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες σε

κατοικηµένη περιο χή , µε πλάτος π υθµένα έως 3,00m, µε

την φό ρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου,
την σταλία και την µεταφορά σε οποιαδή ποτε από σταση,
για βάθος ορύγµατος έως 4.00m  [Υ∆Ρ 3.10.02.01]

µ3 72,00 11,10 799,20

3
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυ γµάτων υπογείων

δικτύων για την αντιµετώπ ιση προσ θέτων δυσχερειών

απ ό διερχό µενα  δίκτυα  Ο ΚΩ . [Υ∆Ρ 3 .12]
µµ 80,00 4,90 392,00

4
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου

ή χειµάρρου [Υ∆Ρ 5.08]
µ3 26,40 25,40 670,56

5
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πό λεως µε

θραυστό υλικό λατο µείο υ της Π .Τ.Π . 0-150. Για συνολικό

πάχο ς επίχωση ς έως 50 εκ. [Υ∆Ρ 5.05.01]
µ3 12,96 29,20 378,43

6 Σκυ ρόδεµα κατηγορίας C12/15  [Υ∆Ρ 9.10.03] µ3 2,00 75,50 151,00

7
Προκατασκευασµένα  κυκλικά  φρεάτια  επίσκεψης αγωγών  
ακαθάρτων εντό ς κατοικηµένων  περιο χών. Φρεάτιο 
εσ ωτ.διαµέτρου 1 , 20m  [Υ∆Ρ 16.14.01]

τεµ . 1,00 1.240,00 1.240,00

8
Καλύµατα  από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  [Υ∆Ρ 
11.01.02]

kg 120,00 2,30 276,00

9
Αγωγο ί αποχέτευσης  απ ό σωλήνες PVC σ ειράς 41 , Dεσ= 
200mm  [Υ∆Ρ 12.12.04]

µµ 18,00 12,30 221,40

10
Πλαστικο ί σωλήνες απ ό σκληρό PVC. Ο νοµαστικής  
διαµέτρο υ D 63 mm

µµ 24,00 4,00 96,00

11
Σαµάρι/µο ύφα  ονοµαστικών  διαµέτρων  200/160mm.  
[Υ∆Ρ 12.25.01]

τεµ . 1,00 30,20 30,20

12
Ασφαλτική στρώσ η κυ κλοφο ρίας (Π.Τ.Π . Α265) µε χρήση 
κο ινής ασφάλτου.   [Ο ∆Ο-8.1ΣΧ]  

ton 5,70 133,00 757,79

13 Επανακατασκευ ή οδο στρώµατος  [Ο∆Ο  4521ΣΧ2] µ2 32,00 24,00 768,00
Συν.∆απάνη 5.849,88

ΦΠΑ 23% 1.345,47
Τελ. ∆απάνη 7.195,35

 

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 στον Ιωακείµ Σαράντη, το έργο «Επέκταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη ∆.Ε. 

Ορµύλιας», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 

(7.195,35 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.195,35 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.001 µε τίτλο   

«Αποκατάσταση οδοστρωµάτων στη ∆.Ε. Πολυγύρου» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     275/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  16η Οκτωβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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