
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την έκτη (6η) Μαΐου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 

6363/29-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή χωνευτηρίου – αποκατάσταση 

κοιµητηρίων Τ.Κ. Γαλαρινού» 

Αριθµός Απόφασης:70 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός και τόνισε ότι στο ∆ήµο µας υπάρχει 

επιτακτική και άµεση ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή χωνευτηρίου – 

αποκατάσταση κοιµητηρίων Τ.Κ. Γαλαρινού». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 3.826,74 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Μαλανδρής ∆ηµήτρης, που εδρεύει στο Ταξιάρχη 

Χαλκιδικής, η αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  3.826,74 €, έχει 

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

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Μαλανδρή ∆ηµήτρη, µε βάση την 

προσφορά του.  

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
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• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.45.6262.003 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 Μαλανδρή ∆ηµήτρη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.111,17 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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το έργο αφορά σε επεµβάσεις εντός του χώρου των κοιµητηρίων της Τοπικής Κοινότητας 

Γαλαρινού, µε στόχο αφενός την βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών και αφετέρου την κάλυψη 

της επιτακτικής ανάγκης κατασκευής χωνευτηρίου το οποίο δεν υφίσταται. 

Η κατασκευή του χωνευτηρίου θα γίνει σε προβλεπόµενη θέση εντός του χώρου του κοιµητηρίου, 

θα είναι εξ ολοκλήρου υπόγεια κλειστού τύπου, µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20. Η 

τελική στάθµη της κατασκευής (πλάκα οροφής), προβλέπεται έως τη στάθµη του διαµορφωµένου 

εδάφους. Οι εξωτερικές διαστάσεις θα είναι 2,50Χ2,50Χ2,55 Η δυνατότητα πλήρωσης 

επιτυγχάνεται µε πρόβλεψη κατασκευής ανοίγµατος (επί της οροφής στη στην διαµορφωµένη 

στάθµη), το οποίο θα είναι εξοπλισµένο µε µεταλλική ανοιγόµενη θυρίδα.     

Τέλος, προβλέπονται και εργασίες αποκατάστασης της υφιστάµενης περίφραξης, µε χρήση 

µεταλλικών πασσάλων και συρµατοπλέγµατος, καθώς και γενική βελτίωση του διαµορφωµένου 

χώρου και λοιπών υποδοµών. 

 

 

Αναλυτικότερα, οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω: 

 

• Εκτέλεση των απαιτούµενων χωµατουργικών εργασιών, µε χρήση µηχανικών µέσων, όπως 

γενική εκσκαφή για την υπόγεια κατασκευή χωνευτηρίου, τελική διαµόρφωση του χώρου και 

µεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής. 

• Εργασίες κατασκευής των απαιτούµενων ξυλοτύπων χυτών κατασκευών, τοποθέτηση των 

προβλεπόµενων σιδηρών οπλισµών και τέλος εργασίες σκυροδέτησης.  
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• Εργασίες αποκατάστασης της υφιστάµενης περίφραξης, µε µεταλλικούς πασσάλους ίδιας 

διατοµής, και αντικατάσταση ανεπαρκών τµηµάτων συρµατοπλέγµατος σε µήκος 125,00 µ. 

περίπου. 

• Αποκατάσταση και τελική ενοποίηση τελικά διαµορφωµένων επιφανειών. 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  3.111,17 €    συν    ΦΠΑ (23%) 715,57 €.    

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος εργασίας
Κωδικός 
Άρθρου

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα
Τιµή 
µονάδας

∆απάνη

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος

γαιώδες-ηµιβραχώδες για την

δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων
OIK 20.02 µ3 36,70 3,75 137,63

2
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ 20.10 µ3 19,81 4,50 89,15

3
Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για
κατασκευές από σκυρόδεµα

κατηγορίας C12/15 
ΟΙΚ 32.05.04 µ3 4,00 101,00 404,00

4
Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για
κατασκευές από σκυρόδεµα

κατηγορίας C16/20 
ΟΙΚ 32.05.04 µ3 6,00 106,00 636,00

5
Ξυλότυποι συνήθων χυτών

κατασκευών
ΟΙΚ 38.03 µ2 40,00 15,70 628,00

6
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας

B500C (S500s)
ΟΙΚ 38.20.02 Kg. 165,65 1,07 177,25

7 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 Kg. 101,14 1,01 102,15

8
Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων,
νησίδων κ.λ.π.

Ο∆Ο Β-52 µ2 25,00 13,80 345,00

9 Σιδηρές Θυρίδες ΟΙΚ 62.30ΣΧ Kg. 15,00 11,20 168,00

10
Πάσσαλοι περιφραγµάτων από

µορφοσίδηρο διατοµής ''L'' ή ''T''
ΟΙΚ 64.41 Kg. 47,20 2,70 127,44

11
Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή

οπή
ΟΙΚ 64.49 µ2 89,03 3,05 271,55

12
Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από

ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς

γραφίτη (ductile iron)
Υ∆Ρ 12.14 Kg. 8,00 2,60 20,80

13
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες

PVC-U Ονοµαστικής διαµέτρου D
63 mm

Υ∆Ρ 
12.13.01.02

µµ 2,00 2,10 4,20

∆απάνη εργασιών 3.111,17
ΦΠΑ 23% 715,57

Τελική ∆απάνη 3.826,74  
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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 Μαλανδρή ∆ηµήτρη, το έργο «Κατασκευή χωνευτηρίου – αποκατάσταση 

κοιµητηρίων Τ.Κ. Γαλαρινού», στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και 

εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών  (3.826,74 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 3.826,74 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.6262.003 µε τίτλο   

«Κατασκευή χωνευτηρίου-Αποκατάσταση περίφραξης και βελτίωση χώρων κοιµητηρίων ∆.Κ. 

Γαλαρινού» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Βορδό για την υπογραφή της παρούσας 

σύµβασης 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφισε λευκό ο κ. Τσινάς Αργύριος, ως προς τον τρόπο ανάθεσης του 

έργου 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  70/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  6η  Μαΐου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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