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Από το πρακτικό 11/2011 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα είκοσι

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε

από την υπ’ αριθ. 15621/18-7-2011 

στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

∆ηµήτριος, 4.Σαράντη Μαρία, 

Αναπληρωµατικό µέλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

της Ο.Ε. 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    22

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ 

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

50738 

: 23710 22266 

oikonomiko@poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

είκοσι δύο (22) Ιουλίου 2011 και ώρα  12.00  στo

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρ

2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της Ο Ε

Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Θωµάς Καπλάνης

1 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

2-7-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /15905 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. ∆ήµητσας 

µέλη της Ο.Ε, Σιµώνης Ιωάννης 

Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος 
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Αριθµός θέµατος: 15o  Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 

στον οικισµό Πλατανοχωρίου του Τ.∆. Μαραθούσας» 
Αριθµός Απόφασης: 112 

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

των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

όπως παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.  

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περί 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Πλατανοχωρίου» ανέφερε ότι:  

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

τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό Πλατανοχωρίου» 

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

ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.196,34 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Κουγιουµτζίδης ∆ιοµίδης που εδρεύει στο Πολύγυρο η 

αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.196,34 €.   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Κουγιουµτζίδη ∆ιοµίδη, µε βάση την 

προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7333.001 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 Κουγιουµτζίδη ∆ιοµιδη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

5.850,68 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 
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 Το έργο αφορά στην κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον οικισµό 
Πλατανοχωρίου του Τ.∆. Μαραθούσας.  

Συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. εκσκαφή του χώρου που θα τοποθετηθεί και θα κατασκευασθεί το τοιχείο 
2. θα γίνει η θεµελίωση του τοιχείου µε refan C12/15 µε οπλισµό Φ12 και Φ8 ST 

III. 
3. οι διαστάσεις του θεµελίου θα είναι 20,00*0,40*0,50 
4. στη συνέχεια θα γίνει ο ξυλότυπος του τοιχείου και η κατασκευή αυτού µε 

Beton C16/20 και οπλισµό ST III Φ12 και Φ8. 
5. οι διαστάσεις του τοιχείου θα είναι 2,00µ ύψος 0,30 εκ. στέψη τοιχείου και 

20,00 µ. µήκος 
Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 5.850,68 € συν  (Φ.Π.Α. 23%) 1.345.66 €. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος  εργασία ς Μον . Μέτρ. Ποσότητα Τ ιµή  µονάδας ∆απάνη

1

Γε νικέ ς ε κσκαφέ ς σε έδαφος  
γαιώδες - ηµ ιβραχώδες  για τη 
δηµ ιουργία υπόγε ιων κλπ χώρων , 
χωρίς  την κ αθαρή µεταφορά των 
προϊόντων  εκσκ αφής .

Μ3

4,00 4,10 16,4 0

2

Προµήθεια µεταφορά επί τόπου 
διάστρωση & συµπύκνωση 
σκυροδέµα το ς µε χρήση αντλίας  ή 
πυργογερα νού. Για  κατασκευές  
από σκυρόδεµα κα τη γορία ς 
C12/16.

Μ3

4,00 99,30 397,2 0

3

Προµήθεια µεταφορά επί τόπου 
διάστρωση & συµπύκνωση 
σκυροδέµα το ς µε χρήση αντλίας  ή 
πυργογερα νού. Για  κατασκευές  
από σκυρόδεµα κα τη γορία ς 
C16/20.

Μ3

12,00 113,00 1.356,0 0

4
Ξυλότυποι χυτών  
µικροκα τασκε υών

Μ2
87,60 17,30 1.515,4 8

5
Χαλύβ δινοι οπλισµοί  
σκυροδέµα το ς. Χαλύβδινοι 
οπλισµοί λείοι  κατηγο ρίας S220.

K gr
2.1 38,00 1,20 2.565,6 0

ΣΥΝΟΛΟ 5.850,6 8
Φ .Π .Α. 23% 1.345,6 6
Γ . Σύνο λο 7.196,3 4
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- Αναθέτει στον Κουγιουµτζίδη ∆ιοµίδη, το έργο «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον οικισµό 

Πλατανοχωρίου του Τ.∆. Μαραθούσας», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ 

και τριάντα τεσσάρων λεπτών (7.196,34 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.196,34 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7333.001 µε τίτλο  

«Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον οικισµό Πλατανοχωρίου του Τ.∆. Μαραθούσας» & στο 

όνοµα του δικαιούχου. 

-  Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 112 / 2011 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α  Ιουλίου 2011 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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