
 

 

 

                         

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 11

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη ενάτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

17542/7-8-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος τακτικό

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    17/08/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /18

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

1/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

ενάτη (13η) Αυγούστου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

έδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

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

Μαρία Σαράντη τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος

τακτικό µέλος Ο.Ε 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

8064 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

Ν. 3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 3.  

∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Θωµάς Καπλάνης, 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο Ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωµάτων στη ∆.Ε. 

Πολυγύρου» 
Αριθµός Απόφασης: 189 

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

πρακτικών. 

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

«Αποκατάσταση οδοστρωµάτων στη ∆.Ε. Πολυγύρου» ανέφερε ότι:  

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

οδοστρωµάτων στη ∆.Ε. Πολυγύρου» 

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

της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.199,85 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι οι Αφοί Τσιµερίκα Ο.Ε., που εδρεύουν στα Βράσταµα, η αµοιβή 

των οποίων, κατά την προσφορά τους, ανέρχεται στο ποσό των  7.199,85 €.   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στους Αφοί Τσιµερίκα Ο.Ε., µε βάση την 

προσφορά τους.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7321.023 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 των Αφοί Τσιµερίκα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.853,54 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 αφορά στην αποκατάσταση βλαβών οδοστρωµάτων από ασφαλτοσκυρόδεµα, στην 
∆ηµοτική Ενότητα Πολυγύρου σε εντός οικισµών περιοχές. 
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Οι επεµβάσεις προβλέπονται σε συγκεκριµένες θέσεις επί οδοστρωµάτων, σε σηµεία µε πυκνές 
τοπικές βλάβες όπως, αποδιοργάνωση των ασφαλτικών στρώσεων µέχρι τελικής απώλειας 
(λακκούβες), τοπικά βυθίσµατα συνοδευόµενα από έντονες ρηγµατώσεις τύπου αλιγάτορα και  
τοπική απώλεια συνοχής της βάσης (3Α). 

Στην περίπτωση αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα σε βάση 3Α, αρχικά θα γίνονται οι 
απαιτούµενες ασφαλτοκοπές µε µηχανικό κόφτη διευρυµένες τουλάχιστον 10 εκ. πέραν της 
επιφάνειας της βλάβης για την αποφυγή ζηµιών στον υγιή ασφαλτοτάπητα. Στη συνέχεια, θα 
γίνεται ελαφρά εκσκαφή µε µηχανικά µέσα για ορθογωνισµό του ορύγµατος και αποµάκρυνση 
των παλαιών ασφαλτικών στο απαιτούµενο βάθος, για την υποδοχή νέας συµπυκνωµένης βάσης 
όπου χρειάζεται και φυσικά του νέου ασφαλτοτάπητα.  

Στις περιπτώσεις τοπικής αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων εδραζόµενων σε 
τσιµεντοστρωµένες επιφάνειες, θα γίνεται οριοθέτηση της βλάβης και ορθογωνισµός της 
επιφάνειας και φυσικά σχολαστικός καθαρισµός,  κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής 
επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή 
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης και τέλος τοπική διάστρωση και 
συµπύκνωση της τελικής στρώσης κυκλοφορίας σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Α265  

 

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

• Τοπικές εκσκαφές µικρού βάθους µε µηχανικά µέσα σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες. 

• Επίχωση µε αµµοχάλικο κατά στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους 10 εκ. στους 95 βαθµούς της 
κλίµακας PROCTOR (προµήθεια υλικού, κατάβρεγµα, συµπύκνωση και µε την µεταφορά του 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση της φορτοεκφόρτωσης και της σταλίας του αυτοκινήτου) 

• Εργασίες ασφαλτικής προεπάλειψης ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου 
ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα. 

• Εργασίες κατασκευής ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί 
σκυροδέµατος, µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα.   

• Εργασίες κατασκευής τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σύµφωνα µε την ΠΤΠ-Α265 
συµπεριλαµβανοµένης της αξίας της ασφάλτου 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.853,54 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.346,31€.    

 

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

1
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -
ηµιβραχώδες  [Ο∆Ο Α-2] 

µ3 40,00 3,90 156,00

2
Βάση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π.  Ο-155)  
[Ο∆Ο  Γ-2.1]

µ3 10,00 31,96 319,60

3 Ασφαλτική προεπάλειψη  [Ο∆Ο  ∆-3] µ2 150,00 1,24 186,00

4
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη [Ο∆Ο 
∆-4]

µ2 96,00 0,42 40,32

5

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ .Π. 
Α265) µε χρήση κοινής ασφάλτου 
(Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας 
ασφάλτου) [Ο∆Ο -∆-8.1ΣΧ] 

ton 62,00 83,09 5.151,62

∆απάνη εργασιών 5.853,54
ΦΠΑ 23% 1.346,31

Τελική ∆απάνη 7.199,85
 

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 στους Αφοί Τσιµερίκα Ο.Ε., το έργο «Αποκατάσταση οδοστρωµάτων στη ∆.Ε. Πολυγύρου», 

στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (7.199,85 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.199,85 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7321.023 µε τίτλο   

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

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 
 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     189/ 2012 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  13η Αυγούστου 2012 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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