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Από το πρακτικό 16/2011 

        Στov Πoλύγυρo σήµερα δέκα

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

Αστέριος, 4. Σαράντη Μαρία, 5. ∆ήµητσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

  Πολύγυρος    17

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 

 

δέκα πέντε (15) Νοεµβρίου 2011 και ώρα  1

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική

από την υπ’ αριθ. 24096/10-11-2011 πρόσκληση τoυ Πρ

στα µέλη, σύµφωνα µε 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,5. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

Θωµάς Καπλάνης τακτικό µέλος της Ο.Ε, 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

7-11-2011 

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /24691 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό 

εδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 

υ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε 

διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της 

Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. Πλιάκος 

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 
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Αριθµός θέµατος: 10o  Ανάθεση του έργου: «Συντήρηση τµήµατος πεζόδροµου  

Πολυγύρου» 

 
Αριθµός Απόφασης: 199 

     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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 

ανέφερε, περί ανάθεσης του έργου «Συντήρηση τµήµατος πεζόδροµου Πολυγύρου» 

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

τµήµατος πεζόδροµου Πολυγύρου» 

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

ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.219,31 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Σαράντης Ιωακείµ που εδρεύει στην Ορµύλια η αµοιβή του 

οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  7.219,31 €.   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Σαράντη Ιωακείµ, µε βάση την 

προσφορά του.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε., κ. Κων/νος Μπογδάνος ο οποίος ανέφερε τα εξής:  

∆ιαφωνούµε και ψηφίζουµε αρνητικά τη συγκεκριµένη ανάθεση για τους κάτωθι λόγους: 

• Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο έχει κατατµηθεί στα τρία. 

Πρόκειται δηλαδή για την αποκατάσταση του πλακόστρωτου πεζόδροµου µπροστά στην είσοδο 

της εκκλησίας της Μητρόπολης Πολυγύρου, εµβαδού περίπου 200 τ.µ. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των τριών (3) έργων είναι περίπου 21.000,00 €, υπερβολικά 

µεγάλος για ένα έργο πλακόστρωσης 200 τ.µ. 

• Η κατάτµηση των έργων είναι παράνοµη και δεν πρέπει να την εγκρίνει ούτε ο Επίτροπος στον 

οποίο και θα προσφύγουµε.  

ΑΔΑ: ΒΟΖΣΩΞΜ-Υ38
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Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7323.009 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 Σαράντη Ιωακείµ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

5.869,36 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)  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με το συγκεκριµένο έργο προβλέπονται εργασίες συντήρησης τµήµατος του πεζόδροµου του 
Πολυγύρου, στην περιοχή γύρο από την εκκλησία Αγίου Νικολάου. 

Οι επεµβάσεις αφορούν σε τµήµατα µε σοβαρά φαινόµενα αποδιοργάνωσης των υφιστάµενων 
πλακοστρωµάτων, για τα οποία απαιτείται άµεση και γενική αποκατάσταση, µε στόχο την αύξηση των 
αντοχών έναντι των κρουστικών δυνάµεων λόγω της λειτουργίας των και ως αµαξιτών οδών. 

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

• Τοπική καθαίρεση µε συνήθη µηχανικά µέσα, στο σύνολο περιοχών πλακόστρωσης, µαζί µε την 
υποκειµενική βάση από άοπλο σκυρόδεµα. 

• Τελική µόρφωση της επιφάνειας εκσκαφής, καθαρισµός της επιφάνειας, διάταξη και στερέωση 
δοµικών πλεγµάτων 

• Προµήθεια, µεταφορά, διάστρωση και συµπύκνωση νέου σκυροδέµατος οδοστρωσίας 
ελάχιστου πάχους 20 εκ. κατηγορίας C16/20 

• Εργασίες τελικής επίστρωσης δια χονδροπλακών κολυµβητών, σε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα 
πάχους άνω των 3 εκ. µε αρµούς τουλάχιστον 2 εκ. Η αρµολόγηση θα γίνεται ταυτόχρονα, 
επίσης µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα των 450kgr/m3 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 5.869,36 €   συν   ΦΠΑ (23%)  1.349,95 €. 

 

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

1

καθαίρεση µεµονοµένων στοιχείων

κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με

εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

[ΟΙΚ 22.10.01 ΣΧ]

µ3 26,00 69,40 1.804,40

2
σκυρόδεµα οδοστρωσίας C16/20 [Ο∆Ο

2531ΣΧ1]
µ2 10,00 95,00 950,00

3
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος.
∆οµικά πλέγµατα S500s [OIK 38.20.03]

Kgr 413,60 1,10 454,96

4
Επίστρωση δια χονδροπλακών παχ 4 έως 6
εκ. [ΟΙΚ 7311ΣΧ6]

µ2 70,00 38,00 2.660,00

Συν.∆απάνη 5.869,36
ΦΠΑ 23% 1.349,95

Τελ. ∆απάνη 7.219,31

 

- Αναθέτει στον Σαράντη Ιωακείµ, το έργο «Πλακόστρωση τµηµάτων πεζόδροµου», στο ποσό 

των επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα εννιά ευρώ & τριάντα ένα ευρώ (7.219,31 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.219,31 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.009 µε τίτλο  

«Συντήρηση τµήµατος πεζόδροµου Πολυγύρου» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

-  Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 
 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     199/ 2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  15η Νοεµβρίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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