
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 14

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δεκάτη εβδόµη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

19813/12-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος τακτικό

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος   17/09/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 2017

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

4/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εβδόµη (17η) Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

υ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Μαρία Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. Θωµάς Καπλάνης

τακτικό µέλος Ο.Ε 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

20176 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

του Ν. 3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε. 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Ανάθεση του έργου: «Έργα αντιστήριξης πεζοδροµίου στον 

Ταξιάρχη» 
Αριθµός Απόφασης: 218 

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

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, περί «Έργα 

αντιστήριξης πεζοδροµίου στον Ταξιάρχη» ανέφερε ότι:  

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

πεζοδροµίου στον Ταξιάρχη» 

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

της ανάθεσης ανέρχεται σε 4.009,80 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Σιούρδος Γεώργιος που εδρεύει στον Πολύγυρο η αµοιβή του 

οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  4.009,80 €.   

Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Σιούρδο Γεώργιο, µε βάση την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7324.016 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 Σιούρδου Γεώργιου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.260,00 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 

α) Για το παραπάνω έργο προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

� Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή 

µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη – ηµιβραχώδη 

� Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων εκσκαφή 
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� Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

� Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας Β500C (S500s) 

� Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

� Προµήθεια συρµατοπλέγµατος 

� Κατασκευή φατνών 

� Πλήρωση φατνών 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις 3.260,00 € συν Φ.Π.Α. 749,80 €. 

β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩ∆. 
ΑΝΑΘ. 

Μ.Μ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση
µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη 

ΟΙΚ-2122  m3 15,00 20,00 300,00 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή
κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ-2162  m3 4,50 5,00 22,50 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25 

 

ΟΙΚ-3215 

 m3  

95,00 

 

8,00 

 

760,00 

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιµοποιούµενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3. Για κατασκευές
από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

ΟΙΚ 3223 

Α.6. 

 m3  

32,00 

 

8,00 

 

256,00 

Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 1,00 150,00 150,00 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΟΙΚ3811 m2 15,00 3,00 45,00 

Προµήθεια συρµατοπλέγµατος Ο∆Ο-2311 kg 2,76 250,00 690,00 

Κατασκευή φατνών Ο∆Ο-2312 m2 2,47 150,00 370,50 

Πλήρωση φατνών Ο∆Ο-2313  m3 22,20 30,00 666,00 

   ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 3.260,00 

   Φ.Π.Α. 23% 749,80 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 4.009,80 
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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 Σιούρδο Γεώργιο, το έργο «Έργα αντιστήριξης πεζοδροµίου στον Ταξιάρχη», στο ποσό των 

τεσσάρων χιλιάδων εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.009,80 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 4.009,80 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7324.016 µε τίτλο «Έργα αντιστήριξης 

πεζοδροµίου στον Ταξιάρχη» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης 

 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     218/2012 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  17η Σεπτεµβρίου 2012 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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