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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 23954/22.11.2013 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. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  

6.  Μαρία Σαράντη, τακτικά µέλη Ο.Ε, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Ανάθεση του έργου: «Επέκταση χώρου 

νεκροταφείων στην Τ.Κ. Μαραθούσας» Αριθµός Απόφασης: 295 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 

μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών της επιτροπής να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο 

και κατεπείγον και τόνισε ότι στο Δήμο μας υπάρχει επιτακτική και άμεση ανάγκη για την 

απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επέκταση χώρου νεκροταφείων στην Τ.Κ. 

Μαραθούσας». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.192,35€. 
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Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Σκοδράνης Γεώργιος, που εδρεύει στην Κρήµνη 

Χαλ/κής, η αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.192,35 €, 

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

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

βάση την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.45.7326.009 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 Γεώργιου Σκοδράνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.847,44 
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   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Με το συγκεκριµένο έργο, προβλέπεται η κατασκευή νέων χώρων ταφής εντός του 

διαθέσιµου ακάλυπτου χώρου των νεκροταφείων Τ.Κ. Μαραθούσας του ∆ήµου 

Πολυγύρου.  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε τµήµα του υπάρχοντος διαθέσιµου χώρου, µε στόχο τη 

δηµιουργία νέων θέσεων ταφής για την κάλυψη των σηµερινών αναγκών, αφού στους 

υπόλοιπους χώρους υπάρχει πλέον απόλυτη πληρότητα.  

ΟΙ εργασίες αφορούν στην κατασκευή δέκα επτά (17) νέων θέσεων εντός τµήµατος 

επιφάνειας 146,07µ2 από τον συνολικό διαθέσιµο ακάλυπτο χώρο.   
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Οι προβλεπόµενες θέσεις διατάσσονται µεταξύ τους κάθετα µε πρόβλεψη µελλοντικής 

πληρότητας, χωροθετούνται ως µόνιµες υποδοµές µε κύριο χαρακτηριστικό την 

δυνατότητα της εκ περιτροπής λειτουργίας, χωρίς απαιτήσεις στο µέλλον άλλων 

επεµβάσεων, όπως εκσκαφές, σκυροδετήσεις κλ.    

 

Αναλυτικότερα οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω : 

 

 

● Χωµατουργικές εργασίες γενικής εκσκαφής µε µηχανικά µέσα. Η εκσκαφή θα 

εκτελεσθεί εντός συνολικής επιφάνειας 115,02µ2 σε προβλεπόµενο βάθος 0,80µ. µε 

στόχο την χωροθέτηση δέκα επτά (17) µε µόνιµη οριοθέτηση θέσεων µε κατασκευή 

υπόγειων τσιµεντοπλινθοδοµών, ανά θέση.  

● Εργασίες εξυγίανσης της τελικής στάθµης εκσκαφής (πυθµένας) µε διάστρωση και 

συµπύκνωση µιάς στρώσης θραυστού υλικού λατοµείου.     

● Εργασίες κατασκευής υπόγειων τοιχοδοµών µε χρήση τσιµεντόλιθων. (Καθαρές 

εσωτερικές διαστάσεις ανά θέση 0,85Χ2,35 µε ύψος τοιχοδοµής τουλάχιστον 0,85µ.) Οι 

εξωτερικές αποστάσεις µεταξύ των θέσεων θα είναι 0,90µ. και ως προς τις δύο 

κατευθύνσεις (µήκος και πλάτος σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο της γενικής διάταξης).   

● Εργασίες γενικών επιχώσεων µε µηχανικά µέσα, έως τη στάθµη έδρασης της τελικής 
διαµορφωµένης επιφάνειας κυκλοφορίας. (Η επανεπίχωση θα γίνει αφού θα έχουν 
κατασκευασθεί όλες οι προβλεπόµενες θέσεις µε τσιµεντόπλινθους). 

● Εργασίες τελικής διαµόρφωσης µε χρήση σκυροδέµατος στο σύνολο της επιφάνειας των 
παρεµβάσεων των παραπάνω νέων θέσεων. Η προβλεπόµενη τελική επιφάνεια 
ανέρχεται στα 146,07µ2.  

 (πλευρική οριοθέτηση της επιφάνειας µε την κατασκευή των απαιτούµενων ξυλοτύπων, 
οριοθέτηση ανοιγµάτων των θέσεων ταφής, τοποθέτηση ελαφρών οπλισµών διά 
δοµικών πλεγµάτων, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15 για 
την τελική διαµόρφωση του χώρου. Επίσης, σύµφωνα µε το γενικό σχέδιο διάταξης, 
προβλέπεται και η διάστρωση νέου διαδρόµου κυκλοφορίας (κάθετου στον 
υφιστάµενο), τελικού πλάτους 2,50µ     

 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.847,44 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.344,91 €. 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α /Α Είδος εργασίας
Αρ . 
Τιµολογίου

Μον.  
Μέτρ .

Ποσότητα Τιµή µονάδας ∆απάνη

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ηµιβραχώδες για την δηµιουργία

υπογείων κλπ  χώρων
O IK 20 .02  µ3 92,02 3,75 345,08

2
Εξυγ ιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό

λατοµείου
O IK 20 .20  µ3 8,05 16,84 135,56

3
Επ ίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή  κατεδαφίσεων

O IK. 20.10 µ3 60,56 4,50 272,52

4
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος.
∆οµικά πλέγµατα S500s

ΟΙΚ-
38.20.03

Kg. 270,65 1,01 273,36

5 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΟΙΚ. 38.02 µ2 25,22 22,50 567,45

6

Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους

19x15x39cm. Με

τσ ιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 k g
τσ ιµέντου  και 0,08 m 3 ασβέστου .

ΟΙΚ. 
47.02.02

µ2 109,82 18,50 2.031,67

7

Προµήθεια, µεταφορά επ ιτόπου ,
διάστρωση και συµπύκνωση

σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας. Για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας

C12/15 

ΟΙΚ 32.01.03 µ3 26,45 84,00 2.221,80

∆απάνη Εργασ ιών 5.847,44
ΦΠΑ 23% 1.344,91

Συνολική ∆απάνη 7.192,35

 

 

 

 

 

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 «Επέκταση χώρου νεκροταφείων στην Τ.Κ. 

Μαραθούσας», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε 

λεπτών (7.192,35 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.192,35 € σε βάρος του Κ.Α. 02.02.45.7326.009 µε 

τίτλο   «Επέκταση χώρου νεκροταφείων στην Τ.Κ. Μαραθούσας» & στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  295/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  26η Νοεµβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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