
 

 

 

                         

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 22/201

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

26631/24-12-2012 πρόσκληση τoυ Πρoέδρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο

ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    28/12/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 2684

 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

ογδόη (28η) ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα  12:30  στ

τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

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

συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

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

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

τακτικό µέλος Ο.Ε. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

26848 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

0  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

Ν. 3852/10. 

τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής 

Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

ς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε.,   

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΞΜ-1ΨΘ



2 
  

 

 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  

 

 

Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 

παραµένοντος πρώην οικίας Σιώζου» 

  

Αριθµός Απόφασης: 325 

     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 «Κατασκευή 

τοιχίου αντιστήριξης παραµένοντος πρώην οικίας Σιώζου» ανέφερε ότι:  

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

αντιστήριξης παραµένοντος πρώην οικίας Σιώζου» 

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

ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.199,62 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Σκοδράνης Γεώργιος, που εδρεύουν στην Κρήµνη, η αµοιβή του 

οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.199,62 €.   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Σκοδράνη Γεώργιο, µε βάση την προσφορά 

του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7311.001 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 Σκοδράνη Γεώργιου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.853,35 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 κατασκευή του απαιτούµενου τοιχίου αντιστήριξης επί 
του  παραµένοντος όµορου κτιρίου ¨πρώην οικίας Σιώζου¨, µε στόχο αφενός την εξασφάλιση του 
παραµένοντος σε σχέση µε κάθε είδους εργασιών οδοποιίας στο τµήµα της ∆ηµοτικής οδού Γ. 
Σεφέρη και αφετέρου την δυνατότητα σωστής χωροστάθµησης και υλοποίησης ρυµοτοµίας. 

 

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

• Εκσκαφή τάφρου θεµελίου µε χρήση µηχανικών µέσων. (πλάτους βάσεως έως 3,00µ.). Μόρφωση 
των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. 
(φορτοεκφόρτωση και την µεταφορά µέρους των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση). 

• Κατασκευή στρώσης εξυγίανσης από θραυστά υλικά προέλευσης λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ. (Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου 

του έργου, οι πλάγιες µεταφορές, µε µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 20 cm, η διαβροχή 

και η συµπύκνωση). 

• Εργασίες τοποθέτησης και στερέωσης σιδηρών οπλισµών, εργασίες κατασκευής  των ξυλοτύπων 
και στη συνέχεια εργασίες σκυροδέτησης για την τελική κατασκευή χυτού τοιχίου αντιστήριξης. 

• Εργασίες επίχωσης µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών (σε µέση απόσταση από την θέση 
εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00m), µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις, διαβροχή 
και συµπύκνωση.    

• Εργασίες φορτοεκφόρτωσης και απόρριψης σε θέση που θα επιδειχθεί από την υπηρεσίας, του 
πλεονάσµατος των  προϊόντων εκσκαφής και τελική αποκατάσταση του χώρου των εργασιών. 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.853,35 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.346,27€.    
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

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

1

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση
µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή

µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε

εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη. [ΟΙΚ-
20.05.01]

µ3 20,00 6,70 134,00

2
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών

µε  µηχανικά µέσα. [ ΟΙΚ-20.30]
µ3 14,00 1,40 19,60

3
Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών

και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο. [ ΟΙΚ-
20.42] 

m3.km 14,00 0,50 7,00

4
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων. [ΟΙΚ-
20.10]

µ3 6,00 6,00 36,00

5
Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων

µεταφορών υλικών επίχωσης. [ΟΙΚ-
20.11] 

µ3 14,00 21,10 295,40

6
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό

λατοµείου. [ΟΙΚ-20.20]
µ3 5,00 21,20 106,00

7

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση

σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή

πυργογερανού. Για κατασκευές από

σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 [ΟΙΚ-
32.01.04]

µ3 20,00 113,00 2.260,00

8 Ξυλότυποι χυτών τοίχων. [ΟΙΚ-38.01] µ2 46,22 13,40 619,35

9
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος.
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή

S500s [ΟΙΚ-38.20.02]
kg 1.980,00 1,20 2.376,00

∆απάνη εργασιών 5.853,35
ΦΠΑ 23% 1.346,27

Τελική ∆απάνη 7.199,62
 

 

 

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 Γεώργιο Σκοδράνη, το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης παραµένοντος πρώην 

οικίας Σιώζου», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών 

(7.199,62 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.199,62 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7311.001 µε τίτλο   

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης παραµένοντος πρώην οικίας Σιώζου» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     325/2012 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η ∆εκεµβρίου 2012 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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