
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την έκτη (6η) Μαΐου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 

6363/29-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο έκτακτο  Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή µετωπικής επένδυσης 

πρανούς µε συρµατοκιβώτια εντός των νεκροταφείων Τ.Κ. 

Ταξιάρχη» 

Αριθµός Απόφασης:66 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός και τόνισε ότι στο Δήμο μας υπάρχει 

επιτακτική και άμεση ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή µετωπικής 

επένδυσης πρανούς µε συρµατοκιβώτια εντός των νεκροταφείων Τ.Κ. Ταξιάρχη». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.200,00 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Μ.Κ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η αμοιβή 

της οποίας, κατά την προσφορά της, 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 στην εταιρεία Μ.Κ. Τεχνικά Έργα, με 

βάση την προσφορά της.  

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

ΑΔΑ: ΩΛ13ΩΞΜ-ΒΧΞ



• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.45.7326.011 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 της εταιρείας Μ.Κ. Τεχνικά Έργα, 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) και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο θα κατασκευασθεί εντός του χώρου των νεκροταφείων Τ.Κ. Ταξιάρχη. Συγκεκριµένα θα 

γίνει επένδυση πρανούς του φυσικού εδάφους, η οποία κρίνεται αναγκαία, λόγω µορφολογίας και 

κλίσεων, µε στόχο την αποτροπή καταπτώσεων, όπως επίσης και την φυσική ανεµπόδιστη 

αποστράγγιση του εδάφους.   

Η θέση εφαρµογής είναι πέραν των διαµορφωµένων χώρων του κοιµητηρίου, στην οποία δεν 

προβλέπεται εγκατάσταση θέσεων ταφής. 

Στη συγκεκριµένη θέση υπήρχε παλιός τοίχος από λιθοδοµή, για τους παραπάνω λόγους που 

προαναφέρονται, ο οποίος όµως κατέρρευσε λόγο ανεπάρκειας κατά την τελευταία περίοδο των 

έντονων βροχοπτώσεων , µε αποτέλεσµα τον υπαρκτό κίνδυνο καταπτώσεων σε βάρος των 

διαµορφωµένων χώρων ταφής.   

Η απαιτούµενη µετωπική επένδυση θα κατασκευασθεί σε µήκος 34,00µ. µε συνήθη 

συρµατοκιβώτια διαµορφωµένα µε εξαγωνικό χαλύβδινο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης 

διαστάσεων πλάτους 1,00m µήκους 2,00m και ύψους 0,50m. µε εγκάρσιο διάφραγµα. 

Οι διαστάσεις των βρόγχων πλέξης του συρµατοπλέγµατος και το πάχος του σύρµατος θα είναι 

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10223-3 1997 (Βρόγχος D(mm) 80(8Χ10) διαµέτρου 3,0mm) 

Τα συρµατοκιβώτια θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. Η ραφή των συρµατοκιβωτίων θα γίνεται µε 

δακτυλίους από γαλβανισµένο σύρµα διατοµής 3,0mm τουλάχιστον εφελκυστικής αντοχής 

1700N/mm2 µε χρήση ειδικού εργαλείου. (25τεµάχια/m3)   

Τα συνολικό ύψος της επένδυσης θα είναι 2,00m. Συνεπώς Ο συνολικός απαιτούµενος αριθµός των 

συρµατοκιβωτίων είναι : [(34.00/2.00)=(17τεµ. ανά σειρά) Χ 4 =68 τεµάχια] 

Το κάθε κιβώτιο θα συρράβεται επί τόπου, θα τοποθετείται κενό στην ακριβή θέση και κατόπιν θα 

πληρώνεται επιµεληµένα µε φυσικούς λίθους κατάλληλων διαστάσεων σε σχέση µε τον βρόγχο και 

σύµφωνα πάντα την 08-02-01-00 ΠΕΤΕΠ (συνιστώµενη διάµετρος λίθων D=120~250mm) Το 

υλικό λιθοπλήρωσης θα είναι ασβεστολιθικής προέλευσης απαλλαγµένο από αργιλικές προσµίξεις 

και σαθρά υλικά. 
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Η τοποθέτηση των συρµατοκιβωτίων καθ ύψος, θα γίνεται µε µετατόπιση ως προς την κατακόρυφο 

κατά 20 έως 25 εκατοστά χωρίς επίκληση. Μετά την ολοκλήρωση κάθε σειράς (δηλαδή ανά 

0,50m), στην πίσω πλευρά της επένδυσης (φυσικό έδαφος πρανούς), θα γίνεται επιµεληµένη 

επιχωµάτωση.    

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.853,66 €    συν    ΦΠΑ (23%) 1.346,34 €.    

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος εργασίας
Κωδικός 
Άρθρου

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα
Τιµή 
µονάδας

∆απάνη

1
Συρµατοπλέγµα και σύρµατα

συρµατοκιβωτίων µε απλό

γαλβάνισµα 
Ο∆Ο Β-65.1.1 kgr 1.116,54 2,70 3.014,66

2 Κατασκευή φατνών Ο∆Ο Β-65.2 µ2 510,00 2,50 1.275,00
3 Πλήρωση φατνών Ο∆Ο Β-65.3 µ3 68,00 23,00 1.564,00

∆απάνη εργασιών 5.853,66
ΦΠΑ 23% 1.346,34

Τελική ∆απάνη 7.200,00

 

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 στην εταιρεία Μ.Κ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το έργο «Κατασκευή µετωπικής επένδυσης πρανούς µε 

συρµατοκιβώτια εντός των νεκροταφείων Τ.Κ. Ταξιάρχη», 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. 02.45.7326.011 µε τίτλο   

«Κατασκευή µετωπικής επένδυσης πρανούς µε συρµατοκιβώτια εντός των νεκροταφείων Τ.Κ. 

Ταξιάρχη» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Βορδό για την υπογραφή της παρούσας 

σύµβασης 

Στην εν λόγω απόφαση µειοψήφησε ο κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό µέλος Ο.Ε., ως προς τον 

τρόπο εκτέλεσης του έργου (απευθείας ανάθεση) και όχι για την εκτέλεση του έργου. 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  66 / 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  6η  Μαΐου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 

   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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