
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  στo 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 11350/19-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Αναστάσιο Καραφουλίδη, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος 

ο κ. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Αθανάσιος Βασιλάκης, 3. Ζαβράκογλου 

Άγγελος, 4. Κανταράς Αναστάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ∆ηµητριάδης Χρήστος, τακτικό µέλος Ο.Ε  

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση κτιριακών 

υποδοµών» 

Αριθµός Απόφασης: 119 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84) που αποτελεί εκτελεστικό Π.Δ. του Ν.Δ.1418/1984 και 

κατ’ επέκταση του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση Δημοσίων Έργων», Μικρά Έργα των ΟΤΑ 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι 2.000.000 δρχ. ή 6.815,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό δίνεται με 

βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που 

περιέχονται στη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Επειδή υπάρχει επιτακτική και άµεση ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση 

κτιριακών υποδοµών», σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή που εκπονήθηκε από την τεχνική 

υπηρεσία του ∆ήµου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.200,00 €. 
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Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Μάττας Κωνσταντίνος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η 

αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.200,00 €, έχει τα υπό του 

νόµου οριζόµενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Μάττα Κωνσταντίνο, µε βάση την 

προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.15.6471.003 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 Μάττα Κωνσταντίνου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.853,66 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)  
• τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84) και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανακατασκευή των έξι (6) υφιστάµενων οικίσκων 

εντός του χώρου κατασκήνωσης στη Μεταµόρφωση του ∆ήµου Πολυγύρου. Συγκεκριµένα η 

υπάρχουσα µεταλλική κατασκευή θα επενδυθεί περιµετρικά (εσωτερικά και εξωτερικά) µε απλές 

µοριοσανίδες πάχους 16mm σε ύψος περίπου 1,00m. Σε κάθε οικίσκο θα τοποθετηθούν δυο (2) 

φωτιστικά σώµατα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του χώρου, πλήρης ηλεκτρολογικός πίνακας 

µεταλλικός στεγανός µε διακόπτη διαρροής, το απαιτούµενο διακοπτικό υλικό καθώς και το 

καλώδιο (ΝΥΥ διατοµής 4x6mm2 ) για τη σύνδεση και λειτουργία αυτών. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

       

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΑΡΘΡΟΥ 
Τ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων 

µε απλές µοριοσανίδες ή 

ινοσανίδες 

ΟΙΚ 52.51 m2 45,00 13,50  607,50 

2 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε 

περσίδες 2Χ36W διπλής 

παραβολικότητας, σώµα από 

ατσάλινη λαµαρίνα πολυγωνικής 

µορφής στεγασµένων χώρων και 

ΑΤΗΕ 

Ν/8974.11.02 
τεµ 12,00 97,23  1.166,76 
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ηλεκτρονικό πηνίο.Προστασίας 

IP20 

µε λαµπτήρες  

3 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 

(ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V 

µε µόνωση διατοµής 4 x 6 mm2 

ΝΑΗΛΜ 

62.10.41.05 
m 229,90 6,00  1.379,40 

4 

Ηλεκτρικός πίνακας µεταλλικός 

στεγανός ΙΡ65 έντασης 35Α, µε 

διακόπτη διαρροής και 

κατάλληλο διακοπτικό υλικό για 

τις ανάγκες του χώρου 

ΗΛΜ 52 τεµ 6,00 450,00  2.700,00 

          
    ∆απάνη 

εργασιών : 
5.853,66 

          
Φ.Π.Α. 

(23%) : 
1.346,34 

          
Συνολική 

∆απάνη : 
7.200,00 

 

- Αναθέτει στον Μάττα Κων/νο, το έργο «Συντήρηση κτιριακών υποδοµών», στο ποσό των επτά 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ  (7.200,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.003 µε τίτλο   

«Συντήρηση κτιριακών υποδοµών» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησαν οι κ.κ. Κανταράς Αναστάσιος και Τσινάς Αργύριος, 

τακτικά µέλη Ο.Ε. χωρίς να αναφέρουν τους λόγους µειοψηφίας 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    119 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  12η  Ιουνίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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