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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 8/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη (10η) Απριλίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 6284/04.04.2013 πρόσκληση 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. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. 

Πλιάκος Αστέριος, 7., τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 9ο  Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση – Βελτίωση 

τεχνικού στο δρόµο Ολύνθου - Πολυγύρου» 

 
Αριθµός Απόφασης: 73 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 

περί «Αποκατάσταση – Βελτίωση τεχνικού στο δρόµο Ολύνθου - Πολυγύρου» ανέφερε ότι:  

Στο ∆ήµο µας έχει περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου 

«Αποκατάσταση – Βελτίωση τεχνικού στο δρόµο Ολύνθου - Πολυγύρου» 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.199,24 €. 
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Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Ζήσης Αθανάσιος, που εδρεύουν στον Πολυγύρο, 

η αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.199,24 €, έχουν τα 

υπό του νόµου οριζόµενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Σαράντης Ιωακείµ, µε βάση 

την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.003 του προϋπολογισµού 
τρέχοντος έτους του ∆ήµου  
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά του Σαράντη Ιωακείµ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.851,41 
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)  
• Την τεχνική περιγραφή που έχει ως εξής: 

 

Το έργο αφορά στη βελτίωση – αποκατάσταση υφιστάµενου τεχνικού στο δρόµο 
Πολυγύρου – Ολύνθου, µε στόχο την επαναφορά των τεχνικών στοιχείων του στο αρχικό 
επίπεδο κατασκευής. Επίσης, στόχος των εργασιών είναι και η επαναφορά και εξασφάλιση  
του υποκείµενου φυσικού αποδέκτη προς τη κατεύθυνση ¨κατάντη¨ και άρση του πιθανού 
κινδύνου αστοχίας εδάφους και υποχώρησης των πτερυγότοιχων, καθώς επίσης και η 
αποτροπή φαινοµένων διάβρωσης και καταπτώσεων εις βάρος παρακείµενων ιδιοκτησιών.    

 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι 
παρακάτω: 

• Προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, για την εκτέλεση χωµατουργικών 

εργασιών προς άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους. 

• Κατασκευή λιθορριπής µε µηχανικά µέσα (ρίψη µε εκφόρτωση), µε αργούς λίθους 
λατοµείου ή συλλεκτούς, βάρους από 5 έως 20 χγρ. (διαµόρφωση κοιτοστρώσης, για τη 
στερέωση εδάφους κάτω και πίσω από τοίχους συρµατοκιβωτίων επί αναβαθµών ή πρανών 
ορυγµάτων). (Στις επιφάνειες που δεν θα γίνει αποκατάσταση δια κοιτόστρωσης µε 
συρµατοκυβώτια αλλά µε χρήση σκυροδέµατος, θα προηγείται µια εξυγιαντική στρώση µε 
θραυστό υλικό λατοµείου τύπου 3Α)  

• Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου συρµατοπλέγµατος γαλβανισµένου διπλής 
πλέξης και κατασκευή φατνών µορφής κιβωτίων, (για έργα προάσπισης όχθων, τµηµάτων 
δρόµων, τεχνικών έργων) και κατασκευή φατνών µορφής συρµατοκιβωτίων. 

• Εργασίες πλήρωσης των παραπάνω φατνών µορφής συρµατοκιβωτίων µε λίθους λατοµείου 
διαστάσεων µεγαλύτερων από τη διάµετρο του βρόγχου των συρµατοπλεγµάτων αλλά 
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µικρότερων από 0,25µ. (περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς, οι 
φορτοεκφορτώσεις, σταλίες κλπ, των απαιτούµενων κροκάλων ή λίθων, η δαπάνη 
προσέγγισης και τοποθέτησης των λίθων στις φάτνες). 

• Εργασίες σκυροδέτησης για την επέκταση της υφιστάµενης κοιτόστρωσης απορροής 

(βάση τεχνικού), µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15   

 

Συνολικά η δαπάνη ανέρχεται στις  5.853,04 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.346,20€.    

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

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

1
Άρση καταπτώσεων για  κάθε είδους έδαφος. [Α.Τ. Ο∆Ο 
Α-16]

µ3 47,00 1,18 55,46

2
Λιθορριπή κοιτοστρώσεων , αναβαθµών  κ.λ.π .   [Α.Τ. 
Ο∆Ο  Β-7]  

µ3 164,00 17,50 2.870,00

3
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου . 
[Α.Τ. Υ∆Ρ 5.09.02]

µ3 10,00 27,60 276,00

4
Φάτνες από συρµατόπλεγµα . (Συρµατοκιβώτια). 
Προµήθεια  συρµατοπλέγµατος.  [Α.Τ.  Ο∆Ο  Β-65.1]

Kgr. 320,00 2,76 883,20

5 Κατασκευή  φατνών. [Α.Τ. Ο∆Ο Β-65.2] µ2 150,00 2,47 370,50
6 Πλήρωση φατνών .  [Α.Τ. Ο∆Ο Β-65.3] µ3 20,00 22,20 444,00

7
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση , συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος. Για  κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  [Α.Τ. Υ∆Ρ 9 .10.03]  

µ3 12,00 75,50 906,00

8
Σιδηρούν  δοµικό πλέγµα  ST IV (S500s) εκτός υπόγειων 
έργων.  [Α.Τ.  Ο∆Ο  Β-30.3]

Kgr. 36,00 1,33 47,88

∆απάνη Εργασιών 5.853,04

ΦΠΑ 23% 1.346,20

Συνολική ∆απάνη 7.199,24

 

 

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. 

Μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού η επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα τα 

παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

- Αναθέτει στον Ζήση Αθανάσιο, το έργο «Αποκατάσταση – Βελτίωση τεχνικού στο 

δρόµο Ολύνθου - Πολυγύρου», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ 

και είκοσι τριών λεπτών (7.199,24 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.199,24 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.002 µε τίτλο   

«Αποκατάσταση – Βελτίωση τεχνικού στο δρόµο Ολύνθου - Πολυγύρου» & στο όνοµα 

του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 
Στην απόφαση µειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κων/νος 
Μπογδάνος 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  73/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  10η Απριλίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΕ54ΩΞΜ-Ρ3Τ


