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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) Μαρτίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την 4305/07-03-2014πρόσκληση 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. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία , 4. Σαράντη Μαρία, 5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό 

µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Ανάθεση του έργου: «Κατασκευή φρεατίου οµβρίων 

στην Τ.Κ. Ριζών ∆.Ε. Ζερβοχωρίων» 

 
Αριθµός Απόφασης: 80 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι στο Δήμο μας 

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

«Κατασκευή φρεατίου οµβρίων στην Τ.Κ. Ριζών ∆.Ε. Ζερβοχωρίων». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 3.826,74€. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Αθανάσιος Τζιότζιος, που εδρεύει στα Ριζά 

Χαλκιδικής, η αµοιβή του οποίου, κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των  

3.826,74 €, 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 Τζιότζιο,  µε 

βάση την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.001 του προϋπολογισµού 
τρέχοντος έτους του ∆ήµου  
• Την τεχνική περιγραφή  
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά του Τζιότζιου Αθανάσιου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
3.111.,17 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 φρεατίου απαγωγής οµβρίων εντός της Τοπικής 

Κοινότητας Ριζών της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων στην περιοχή βόρεια του 

οικισµού και δυτικά της θέσης ¨Άγιος Αθανάσιος¨ στην έξοδο του οικισµού προς 

Πλατανοχώρι. 

Το εν λόγω φρεάτιο θα κατασκευασθεί σε συγκεκριµένο σηµείο εγκάρσια επί υφιστάµενης 

ασφαλτοστρωµένης ∆ηµοτικής Οδού, σε όλο το πλάτος του οδοστρώµατος, µε στόχο την 

απαγωγή κατερχόµενων όµβριων από το κέντρο του οικισµού και την άµεση διοχέτευσή 

τους σε παρακείµενο φρεάτιο αποχέτευσης.  

Η κατασκευή φρεατίου οµβρίων στο συγκεκριµένο σηµείο, επιβάλλεται διότι σε περιόδους 

έντονων βροχοπτώσεων, συγκεντρώνονται µεγάλες ποσότητες οµβρίων µε επιφανειακή 

απορροή επί του  οδοστρώµατος, µε αποτέλεσµα η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων να 

γίνεται µε δυσκολία και επιπλέον σε παρακείµενα οικόπεδα και ιδιοκτησίες να 

παρουσιάζονται και πληµµυρικά φαινόµενα.   

 

Γενικά,  προβλέπονται οι παρακάτω επεµβάσεις :  
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α.  Εγκάρσια εκσκαφή επί του οδοστρώµατος, µετά τις απαιτούµενες κοπές του 

ασφαλτοσκυροδέµατος για την κατασκευή ορθογωνικού φρεατίου από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 εξωτερικών διαστάσεων 6,00Χ0,90Χ(1,20 υψ). Τα 

τοιχώµατα του φρεατίου και η πλάκα έδρασης, θα έχουν ελάχιστο πάχος 20εκ. και 

προβλέπονται παντού σιδηρός οπλισµός µε διπλές σχάρες Φ12/15. 

 Στο φρεάτιο προβλέπεται η κατασκευή χυτού διαφράγµατος από σκυρόδεµα, για 

µόνιµη παρακράτηση νερού και την αποφυγή του φαινοµένου του σιφωνισµού. 

(συνολικό µήκος ¨κρέµασης¨ διαφράγµατος από την άνω στάθµη φρεατίου 75εκ µε 

ύψος εµβαπτισµού 20εκ.). Οι καθαρές διαστάσεις του φρεατίου θα είναι 

0,90Χ4.60Χ(1,00 ύψ.) για τον χώρο απαγωγής και 0,50Χ0,50Χ(1,00υψ) για τον 

κλειστό χώρο ελέγχου και καθαρισµού. (Σφράγιση µε ελατό κάλυµµα ελατού 

χυτοσιδήρου D-400 εξωτερικών διαστάσεων 70Χ70Χ7,5 εκ.   

 (Αναλυτικά οι διαστάσεις και οι λεπτοµέρειες κατασκευής φαίνονται σε σχετικά 

διαθέσιµα σχέδια).    

β.   Σύνδεση του φρεατίου µε αγωγό αποχετεύσεων από σκληρό PVC σειράς 41 

DN250mm σε παρακείµενο υφιστάµενο τυποποιηµένο φρεάτιο αποχέτευσης. (Όρυγµα 

αγωγού, πλευρικό άνοιγµα στο υφιστάµενο φρεάτιο, τελική αποκατάσταση)   

γ.   Κατασκευή και τοποθέτηση χαλύβδινων ηλεκτροσυγκολλητών σχαρών υδροσυλλογής.  

δ.   Εργασίες επιχώσεων και τελική αποκατάσταση του οδοστρώµατος.     

 

Αναλυτικότερα, οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω: 

 

• Χάραξη, ασφαλτοκοπή του οδοστρώµατος και εκσκαφή ορύγµατος µε µηχανικά µέσα 

για την κατασκευή του φρεατίου. 

• Εργασίες ξυλοτύπων – οπλισµών και σκυροδέτησης του φρεατίου µε σκυρόδεµα 

C16/20.  Τα τοιχώµατα θα είναι ελάχιστου πάχους 20εκ. Η κατακόρυφη απόσταση 

µεταξύ πυθµένα και αγωγού θα είναι 37εκ. Το διάφραγµα θα υπολείπεται από τον 

πυθµένα κατά 17εκ. µε µόνιµο εµβαπτισµό του σε ύψος 20 εκατοστών για την 

παρακράτηση νερού. 
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• Εκσκαφή και αποκατάσταση ορύγµατος διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης σε µήκος 

τεσσάρων µέτρων περίπου, για την σύνδεση σε παρακείµενο φρεάτιο ακαθάρτων.  

• Τελική αποκατάσταση ορύγµατος φρεατίου µε κατάλληλο θραυστό υλικό µε την 

απαιτούµενη συµπύκνωση, τοποθέτηση των προβλεπόµενων σχαρών υδροσυλλογής, 

καθώς και του ελατού χυτοσιδηρού καλύµµατος του χώρου ελέγχου και καθαρισµού.  

• Τελική αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε χρήση σκυροδέµατος C16/20   

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  3.111,17 €    συν    ΦΠΑ (23%) 715,57 €.    

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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1
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε
έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες

Υ∆Ρ  3.17 µ3 14,20 3,05 43,31

2

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε

έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες. Με
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου
και την µεταφορά σε οποιαδήποτε

απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως

4,00m

Υ∆Ρ 3.10.02.01 µ3 3,00 8,45 25,35

3
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου.

Υ∆Ρ 5.08 µ3 2,04 13,11 26,74

4

Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός

πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της

Π.Τ.Π. Ο-150. Για συνολικό πάχος
επίχωσης άνω των 50cm. 

Υ∆Ρ 5.05.02 µ3 11,13 18,71 208,24

5 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη Ο∆Ο ∆-1 µµ 22,00 1,00 22,00

6

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση,
συµπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέµατος. Για κατασκευές από

σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Υ∆Ρ 9.10.04 µ3 6,00 82,00 492,00

7
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων
επιφανειών.

Υ∆Ρ 9.01 µ2 30,50 8,20 250,10

8
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος.
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας S500 ή

S500s
ΟΙΚ 38.20.02 Kg. 475,00 1,07 508,25

9
Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων.

Υ∆Ρ 9.13 µ3 6,00 18,50 111,00

10
Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron)

Υ∆Ρ 11.01.02 Kg. 77,00 2,90 223,30

11
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

Υ∆Ρ 11.02.02 Kg. 350,00 3,10 1.085,00

12
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-
U, SDR 41, DN 250 mm

Υ∆Ρ 12.10.05 µµ 6,00 14,70 88,20

13
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο

σκυρόδεµα
Υ∆Ρ 4.13 µ3 0,400 21,55 8,62

14
Πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς
τσιµέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

ΟΙΚ 79.22 Kg. 11,21 1,70 19,06

∆απάνη εργασιών 3.111,17
ΦΠΑ 23% 715,57

Τελική ∆απάνη 3.826,74

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 στον Αθανάσιο Τζιότζιο, το έργο «Κατασκευή φρεατίου οµβρίων στην Τ.Κ. 

Ριζών ∆.Ε. Ζερβοχωρίων», στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ & 

εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (3.826,74 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 3.826,74 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7312.001 µε 

τίτλο   «Κατασκευή φρεατίου οµβρίων στην Τ.Κ. Ριζών ∆.Ε. Ζερβοχωρίων» & στο όνοµα 

του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  80/2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η Μαρτίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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