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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: 4ο  Ανάθεση του έργου: «Τσιµεντόστρωση δηµοτικής οδού 

στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας (περιοχή Εκκλησία)» 

 
Αριθµός Απόφασης: 81 

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 

«Τσιµεντόστρωση δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας (περιοχή Εκκλησία)». 

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

συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.151,60 €. 

Από έρευνα πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Γεώργιος Σκοδράνης, που εδρεύει στη Κρήµνη 

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

7.151,60 €, 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 Γεώργιο Σκοδράνη, µε 

βάση την προσφορά του.  

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

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 02.30.7311.004 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 Γεώργιου Σκοδράνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.814,31 
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 τσιµεντόστρωση χωµάτινου τµήµατος ανώνυµης 

∆ηµοτικής οδού εντός οικισµού στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας στην περιοχή ¨Εκκλησία¨ 

Ειδικότερα,  προβλέπονται εργασίες ελαφράς γενικής εκσκαφής για την οριστική 

διαµόρφωση της βάσης, τοποθέτηση οπλισµού διπλής σχάρας δια δοµικών πλεγµάτων και 

τελική διάστρωση του οδοστρώµατος µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20.  

Το συνολικό αξονικό µήκος παρέµβασης στην συγκεκριµένη οδό ανέρχεται στα 70,00 

µέτρα περίπου, µε τελικό  πλάτος οδοστρώµατος 4,50µ. 

Επίσης, στην προσαρµογή της νότιας πλευράς (κατάντη του δρόµου) µε υφιστάµενη 

ασφαλτοστρωµένη οδό, απαιτείται η αποξήλωση των υπαρχόντων κρασπέδων, για την 

τελική οµαλή σύνδεση της τσιµεντόστρωσης. 

   

Συνολικά, οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω: 
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• Οριοθέτηση περιοχής επέµβασης και εκτέλεση ελαφρών χωµατουργικών εργασιών µε 

µηχανικά µέσα. (διαµόρφωση βάσης οδού, σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες). 

 Τοποθέτηση και στερέωση δοµικών πλεγµάτων Τ131  

 Αποξήλωση υφιστάµενων πρόχυτων κρασπέδων (σύνδεση οδοστρώµατος µε 

υφιστάµενη ασφαλτοστρωµένη οδό) 

• Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου και διάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20. 

 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται  στις  5.814,50 €    συν   ΦΠΑ (23%) 1.337,29€.    

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος  εργασίας
Κωδικός 
Άρθρου

Μον. 
Μέτρ .

Ποσότητα
Τιµή  
µονάδας

∆απάνη

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ηµιβραχώδες 

Ο∆Ο Α-2 µ3 47,25 1,65 77,96

2 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή Υ∆Ρ 4.05 µµ 9,00 4,25 38,25

3

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 

ΟΙΚ-32.02.04 µ3 50,40 84,00 4.233,60

4 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) OIK-38.20.03 kg 1.450,00 1,01 1.464,50

∆απάνη εργασιών 5.814,31
ΦΠΑ 23% 1.337,29

Τελική ∆απάνη 7.151,60

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 Γεώργιο Σκοδράνη, το έργο «Τσιµεντόστρωση δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. 

Παλαιόχωρας (περιοχή Εκκλησία)», στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα ένα 

ευρώ & εξήντα λεπτών (7.151,60 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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- Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 7.151,60 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7311.004 µε 

τίτλο   «Τσιµεντόστρωση δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας (περιοχή Εκκλησία)» 

& στο όνοµα του δικαιούχου. 

 - Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  81/2014 

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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