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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 13/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Μαΐου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 9646/22.05.2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. 

Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Ανάθεση του έργου «Κατασκευή βόθρου αποχέτευσης 

εντός του Ο.Τ. 29 Τ.Κ. Ολύνθου» 

 
Αριθµός Απόφασης: 116 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέφερε ότι στο Δήμο 

μας υπάρχει επιτακτική και άμεση ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου 

«Κατασκευή βόθρου αποχέτευσης εντός του Ο.Τ. 29 Τ.Κ. Ολύνθου», δεδομένου ότι 

πρόκειται να λειτουργήσει το πολιτιστικό κέντρο ιδιοκτησίας του Δήμου και στερείται 

βόθρου. 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.199,87€. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρία Πανιώρας Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε., που 

εδρεύει στον Πολύγυρο, η αµοιβή της οποίας, κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό 

των  7.199,87 €, έχει τα υπό του νόµου οριζόµενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   
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Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρία Πανιώρας 

Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε., µε βάση την προσφορά της.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.009 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 Πανιώρα Βασίλειου, ως εκπροσώπου της εταιρείας Πανιώρας 

Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.853,55 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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με το συγκεκριµένο έργο, προβλέπεται η κατασκευή στεγανού βόθρου για τις ανάγκες 
αποχέτευσης του κτιριακού συγκροτήµατος ¨πρώην αγροτικών αποθηκών ΕΑΣ¨ στην 
Τοπική Κοινότητα  Ολύνθου, εντός του οικοδοµικού τετραγώνου 29 

Για την κατασκευή προβλέπονται βάση θεµελίωσης υπό µορφή κοιτόστρωσης και 
πακτωµένη πλάκα επικάλυψης, επί περιµετρικών τοιχίων πάχους 25εκ. µε χρήση 
οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20. Η συνολική χωρητικότητα θα είναι 
19,80 µ3 µε καθαρές (εσωτερικές) διαστάσεις : 3,00Χ3,00Χ2,20µ.  

και εξωτερικές διαστάσεις : 3,50Χ3,50Χ2,75µ. 

Αναλυτικότερα οι προβλεπόµενες εργασίες περιγράφονται ως εξής : 

● Γενική εκσκαφή µε µηχανικά µέσα σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες. Το βάθος 

εκσκαφής προβλέπεται συνολικά στα 3,00µ. 

 Οι διαστάσεις του ορύγµατος θα είναι 5,10Χ5,10µ. (Για τις ανάγκες κατασκευής των 

ξυλοτύπων προβλέπεται επέκταση της εκσκαφής τουλάχιστον κατά 0,80µ.) 

● ∆ιάστρωση εξυγιαντικής στρώσης πάχους 10 εκ στον πυθµένα της σκάφης προς 

εξοµάλυνση και εξυγίανση εδάφους. 

● Εργασίες κατασκευής των ξυλοτύπων, τοποθέτηση των προβλεπόµενων οπλισµών. 
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● Εργασίες σκυροδέτησης βάσης έδρασης, περιµετρικών τοιχίων και οροφής, µε χρήση 

σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 

● Κατασκευή επιχρισµάτων εσωτερικά µε ¨πατητή¨ τσιµεντοκονία, µε στόχο την επίτευξη 
της στεγανότητας και προσαρµογή χυτοσιδηρού καλύµµατος στοµίου εκκένωσης 
εξωτερικών διαστάσεων (µε πλαίσιο) 40Χ40εκ. 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.853,55 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.346,32 €. 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α
Κωδικός 
Τιµολογίου

Είδος εργασίας
Μον. 
Μέτρ. Ποσότητα Τιµή µονάδ. ∆απάνη

1 ΟΙΚ-20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος  γαιώδες-
ηµιβραχώδες για την  δηµιουργία  υπογείων  κλπ 
χώρων.

µ3 80,00 2,80 224,00

2 ΟΙΚ-20.10
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών 
ή  κατεδαφίσεων .

µ3 45,00 4,50 202,50

3 ΟΙΚ-20.20ΣΧ
Εξυγιαντικές στρώσεις  µε θραυστό υλικό 
λατοµείου , µε την  µεταφορά επ ί τόπου  των 
υλικών

µ3 2,60 21,16 55,02

4 ΟΙΚ-20.30
Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων εκσκαφών µε 
µηχανικά µέσα

µ3 35,00 0,90 31,50

5 ΟΙΚ 10.07.01
Μεταφορές µε αυτοκίνητο,  δια µέσω οδών  καλής 
βατότητας.

ton.km 297,50 0,35 104,13

6 ΟΙΚ 32.05.04
Σκυροδέµατα µικρών έργων. Γ ια  κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

µ3 19,00 106,00 2.014,00

7  ΟΙΚ-38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών  κατασκευών µ2 75,00 15,70 1.177,50

8 ΟΙΚ-38.20.02
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι 
οπλισµοί κατηγορίας S500 ή  S500s

Kgr. 1230,00 1,07 1.316,10

9  ΟΙΚ-71.22
Επιχρίσµατα  τριπτά ή πατητά µε 
τσιµεντοκονίαµα

µ2 35,40 14,00 495,60

10 Υ∆Ρ 12.10.01
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 110 mm 

µµ 40,00 3,80 152,00

11 Υ∆Ρ 11.01.02 Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Kgr. 28,00 2,90 81,20

∆απάνη Εργασιών 5.853,55
ΦΠΑ 23% 1.346,32

Συνολική ∆απάνη 7.199,87

 

 

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. 
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Αναθέτει στην εταιρία στην εταιρία Πανιώρας Βασίλειος & ΣΙΑ Ο.Ε, το έργο 

«Κατασκευή βόθρου αποχέτευσης εντός του Ο.Τ. 29 Τ.Κ. Ολύνθου», στο ποσό των επτά 

χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.199,87 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 7.199,87 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.009 µε τίτλο   

«Κατασκευή βόθρου αποχέτευσης εντός του Ο.Τ. 29 Τ.Κ. Ολύνθου»» & στο όνοµα του 

δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  116/ 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  28η Μαΐου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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