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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 23954/22.11.2013 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. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  

6.  Μαρία Σαράντη, τακτικά µέλη Ο.Ε, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 7ο  Ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης και εξασφάλισης ορίων δηµοτικού 

οικοπέδου εντός οικισµού Τ.Κ. Παλαιοκάστρου» 
Αριθµός Απόφασης: 289 

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 τοιχίου αντιστήριξης και εξασφάλισης ορίων δηµοτικού οικοπέδου εντός 

οικισµού Τ.Κ. Παλαιοκάστρου». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 4.254,13€. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Αθανάσιος Ζήσης, που εδρεύει στον Πολύγυρο, η 

αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  4.254,13 €, έχει τα υπό 

του νόµου οριζόµενα στοιχεία (άδειες κ.λ.π.)   
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Με βάση τα παραπάνω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Αθανάσιο Ζήση, µε βάση 

την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7311.005 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 Αθανάσιου Ζήση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.458,64 
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  

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή περιφράγµατος υπό µορφή τοίχου αντιστήριξης - 

ανάσχεσης εδάφους στα  βόρια όρια οικοπέδου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πολυγύρου, που 

βρίσκεται εντός οικισµού της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου. 

Η κατασκευή του παραπάνω περιφράγµατος, κρίνεται επιβεβληµένη, αφού η υφιστάµενη 

υψοµετρική διαφορά του φυσικού εδάφους στα βόρια όρια του οικοπέδου προκαλεί 

σταδιακή µετατόπιση ορίων εις βάρος της ιδιοκτησίας του ∆ήµου, σε σχέση µε όµορο προς 

βορρά δοµηµένο οικόπεδο. 

Από το συνολικό µήκος των 25,26µ. του προαναφερόµενου ορίου, για τα 10,00µ. υπάρχει 

ήδη τοίχος αντιστήριξης από τσιµεντοπλινθοδοµή. Όµως για  τα υπόλοιπα 15,26µ. δεν 

υπάρχει περίφραγµα, µε αποτέλεσµα την σταδιακή µετατόπιση των ορίων ‘’ κατάντη’’ του 

φυσικού εδάφους και την αποδιοργάνωση του φυσικού πρανούς.       

Συνεπώς, για την συγκράτηση του φυσικού εδάφους και την οριστική εξασφάλιση της 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου προβλέπεται η παραπάνω κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 

συνολικού µήκους 15,26µ. µε εµφανές ύψος από την έσω διαµορφωµένη στάθµη του 

οικοπέδου περίπου στο 1,50µ.   
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Αναλυτικότερα, οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω: 

 

• Χάραξη ορίου και εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών µε µηχανικά µέσα, για την 

εκσκαφή της απαιτούµενης τάφρου θεµελίωσης. (λαµβ. ελάχιστη διατοµή 1,30Χ0,60µ.)  

• Εργασίες τοποθέτησης – εξασφάλισης χαλύβδινων οπλισµών κατηγορίας S500s και 

κατασκευής των απαιτούµενων ξυλοτύπων χυτών τοίχων.   

• Προµήθεια, µεταφορά, και εργασίες σκυροδέτησης µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας 

C16/20. (εµβ. διατοµής τοίχου : 0.82m2) 

• Τελικές χωµατουργικές εργασίες µε µηχανικά µέσα για τις απαιτούµενες επιχώσεις µε 

προϊόντα εκσκαφών και διαµόρφωση εδάφους. (άνω και κάτω στάθµη εκατέρωθεν της 

κατασκευής). 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  3.458.64 €    συν    ΦΠΑ (23%) 795.49 €.    

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος εργασίας
Κωδικός 
Άρθρου

Μον. 
Μέτρ.

Ποσότητα
Τιµή 
µονάδας

∆απάνη

1
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση 
µηχανικών µέσων, σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη

ΟΙΚ-20.05.01 µ3 12,20 4,50 54,90

2
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ-20.10 µ3 27,30 4,50 122,85

3 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ-38.01 µ2 56,54 13,50 763,29

4
Σκυροδέµατα µικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 

ΟΙΚ-32.05.04 µ3 12,50 106,00 1.325,00

5
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C 
(S500s)

ΟΙΚ-38.20.02 Kgr. 1.100,00 1,07 1.177,00

6
Αγωγοί για στραγγιστήρια από σωλήνες 
PVC-U. Ονοµαστικής διαµέτρου D 90mm

Υ∆Ρ-
12.13.01.04

µµ 4,00 3,90 15,60

∆απάνη εργασιών 3.458,64
ΦΠΑ 23% 795,49

Τελική ∆απάνη 4.254,13
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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 Αθανάσιο Ζήση, το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και 

εξασφάλισης ορίων δηµοτικού οικοπέδου εντός οικισµού Τ.Κ. Παλαιοκάστρου», στο ποσό  

των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ & δέκα τριών λεπτών 

(4.254,13 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει και ψηφίζει την πίστωση 4.254,13 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7311.005 µε τίτλο   

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και εξασφάλισης ορίων δηµοτικού οικοπέδου εντός 

οικισµού Τ.Κ. Παλαιοκάστρου» & στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  289 / 2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  26η Νοεµβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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