
 

 

 

                         

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 3/2012

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη τετάρτη

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συ

ύστερα από την υπ’ αριθ. 2598/10-2-

3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 ΟΡΘΗ

  Πολύγυρος  20-2-2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /3244

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

δεκάτη τετάρτη (14η) Φεβρουαρίου 2012 και ώρα  1

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

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

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης, 6. Μαρία Σαράντη

τακτικό µέλος Ο.Ε.  

 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

2 

3244 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 

από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε  3. 

Μαρία Σαράντη τακτικά µέλη 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Ανάθεση του έργου: «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων διανοιγόµενης 

Οδού στις Καλύβες» 
Αριθµός Απόφασης: 12 

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

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περί 

«∆ιαµόρφωσης πεζοδροµιών διανοιγόµενης οδού στις Καλύβες» ανέφερε ότι:  

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

πεζοδροµιών διανοιγόµενης οδού στις Καλύβες» 

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

της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.200,15 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Ζήσης Αθανάσιος που εδρεύει στο Πολύγυρο η αµοιβή του 

οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.200,15 €.   

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

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7321.003 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 Ζήση Αθανάσιου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.853,78 

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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Με το συγκεκριµένο έργο προβλέπεται η διαµόρφωση πεζοδροµίων, συνολικού 

µήκους εκατόν εβδοµήντα πέντε µέτρων περίπου (175m) σε διανοιγόµενη οδό στον 

οικισµό των Καλύβών, της ∆ηµοτικής Ενότητας Πολυγύρου. 

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι οι παρακάτω: 

1. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες, µε χρήση µηχανικών µέσων. 

2. Επίχωση από κοκκώδες υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150, διαβάθµισης ∆ ή Ε, που θα 

τοποθετηθεί κάτω από τη στρώση των τσιµεντοπλακών. 

3. Σκυρόδεµα C12/15 για τη συγκόλληση των τσιµεντοπλακών 

4. Τοποθέτηση κρασπέδων και πλακόστρωση πεζοδροµίου µε αντιολισθηρές 

τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω 

στρώσης πάχους τουλάχιστον 2,50 εκ. από λευκό τσιµέντο, διαστάσεων 

τσιµεντοπλακών 0,50Χ0,50 µ. 

Για την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνεται υπόδειξη των θέσεων από τους 

µηχανικούς του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά σχέδια 

της πολεοδοµικής µελέτης. 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 5.853,78 ΦΠΑ (23%) 1.346,37 €. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος εργασίας Μον. Μετρ. Ποσότητα Τιµή µονάδας δαπάνη 

1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 

ηµιβραχώδες 

Μ3 105,00 3,90 409,50 

2 Επιχώµατα κάτω από τα 

πεζοδρόµια 

Μ3 66,52 8,17 543,47 

3 Πρόχυτα κράσπεδα C16/20 

0,15*0,30µ από σκυρόδεµα µε 

Μ 175,00 8,00 1.400,00 
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τη βάση τους 

4 Σκυρόδεµα C12/15 

κοιτοστρώσεων, 

εξοµαλυντικών στρώσεων 

Μ3 12,50 86,50 1.081,25 

5 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, 

νησίδων πλατειών κλπ 

Μ2 186,12 13,00 2.419,56 

    Άθροισµα  5.853,78 

    Φ.Π.Α. 23% 1.346,374 

    Σύνολο 7.200,15 

 

 

Αναθέτει στον Ζήση Αθανάσιο, Εµπειροτέχνης, το έργο «∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων 

διανοιγµένης οδού στις Καλύβες», στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ και δέκα 

πέντε λεπτών (7.200,15€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.200,15 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7321.003 µε τίτλο  

«∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων διανοιγµένης οδού στις Καλύβες» & στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

-  Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 

   
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  12/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  14η Φεβρουαρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: Β4Β4ΩΞΜ-Δ4Ι


