
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 21/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή δευτέρα (22α) Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα  12:00  

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 16501/16-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά  και αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Καραφουλίδη 

Αναστάσιου, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας & ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε., ενώ λόγο απουσίας του τακτικού µέλους κ. 

Αθανάσιου Βασιλάκη, δεν παρέστη η κ. Μαρία Σαράντη, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

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.∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Κανταράς 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτρης Ζαγγίλας, 6. ∆ηµήτριος 

Κοντογιώργης, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αθανάσιος Βασιλάκης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος:   3ο  Ανάθεση του έργου: «Επέκταση νεκροταφείων οικισµού 

Πλατανοχωρίου» 

Αριθµός Απόφασης: 197 

 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι σύµφωνα 

µε το άρθρο 15 παρ.1 του Π∆ 171/87: 

«Για µικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα 

δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές (5.869,41 €), η µε αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση 

µε διαγωνισµό ή χωρίς διαγωνισµό δίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή 

του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού 
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συµβουλίου ή της δηµαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική 

µελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Οικονοµική Επιτροπή (πρώην δηµαρχιακή επιτροπή) ή το κοινοτικό 

συµβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν µεν πρόκειται για εκτέλεση µε 

διαγωνισµό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση µε απευθείας ανάθεση, για τον 

συγκεκριµένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.» 

Επίσης µε την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08 ορίστηκαν τα εξής: "Οι διατάξεις της 

παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο των ∆ήµων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση µικρών έργων ή 

εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων µέχρι του ποσού που καθορίζεται µε την εκάστοτε απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων (ΑπόφασηΕ∆2α/04/40/Φ.Ν. 

294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την οµοία ∆17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 

(ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις αυτής, υπό την ισχύ του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 

Α)«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες 

αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη Οικονοµική Επιτροπή (πρώην δηµαρχιακή 

επιτροπή) θεωρούνται νόµιµες". 

Επίσης , σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3669/08 ,όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του 

άρθρου 35 του Ν.4053/2012 και συµπληρώθηκε µε την παρ.13 του άρθρου 19 του Ν.4071/12- 

(κωδικοποίησε τις διατάξεις: άρθρο 4 παρ.2γ του Ν.1418/84,άρθρο 83 του Ν.2362/95),ορίζονται τα 

εξής: 

" Προϋποθέσεις εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου 

αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός 

µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής 

εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δηµόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και 

επιτρέπεται µόνο: 

γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή µικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία 

εκτελούνται από τους δήµους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης 

της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π∆ 171/1987 (Α' 84) και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους δεν 

υπερβαίνει ορισµένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων µε απόφαση του 

Υπουργού Υποδοµών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του 

άρθρου 35 του ν 4053/2012." 

Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι εργολάβος µε εµπειρία σε ανάλογα έργα είναι ο 

Μικρόπουλος Γεώργιος, Εµπειροτέχνης οικοδοµών, Καραϊσκάκη 13 – Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 

031746341, ∆.Ο.Υ. ΣΤ’ Θεσσαλονίκης ο οποίος δέχτηκε να εκτελέσει το παραπάνω έργο, έναντι 

του ποσού των 7.199,90 µε Φ.Π.Α. 
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Το έργο που πρόκειται να κατασκευασθεί, αφορά ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πολυγύρου και 

είναι το εξής: 

Με το συγκεκριµένο έργο, προβλέπονται εργασίες τελικής διαµόρφωσης και περίφραξης του νέου 
οριοθετηµένου χώρου νεκροταφείων στον οικισµό Πλατανοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας 
Μαραθούσας. 

Με τις προβλεπόµενες εργασίες προβλέπεται οριστική διαµόρφωση του φυσικού εδάφους (µε τις 
απαιτούµενες επιχώσεις), καθώς και εξυγίανση της τελικής επιφάνειας µε κατάλληλο θραυστό 
υλικό, µε στόχο την τελική διάστρωση των διαδρόµων κυκλοφορίας µε σκυρόδεµα επί εδάφους.  

Συγκεκριµένα, εντός του οριοθετηµένου χώρου θέσεων ταφής µε υφιστάµενα τοιχία σκυροδέµατος, 
συνολικής επιφάνειας 285,56µ2 (11,80Χ24,00) απαιτείται επιπλέον επίχωση µικρού ύψους 
(περίπου 20εκ.) για την τελική υψοµετρική διαµόρφωση του χώρου, διάστρωση θραυστού υλικού 
προς εξυγίανση και τέλος κατασκευή τεσσάρων διαδρόµων κυκλοφορίας, πλάτους 1,20 ~ 1,30µ 
αναπτυσσόµενων κατά την µεγάλη διάσταση. 

Επίσης, στα χαµηλά υφιστάµενα περιµετρικά τοιχία του χώρου, θα κατασκευασθεί µεταλλική 
περίφραξη ιδίου τύπου µε την υπάρχουσα στον παλαιό παράπλευρο χώρο (κύριοι µεταλλικοί 
κοιλοδοκοί 40Χ40Χ2 και πλαίσια µε διατοµές 30Χ30Χ1,5¨ εφοδιασµένα µε πλέγµα περιφράξεων 
οπής 5Χ10 διατοµών 3/3,3mm)  

 

Αναλυτικότερα οι προβλεπόµενες εργασίες είναι οι παρακάτω : 

 

● Χωµατουργικές εργασίες µε µηχανικά µέσα επίχωσης και εξυγίανσης (επίχωση µε προϊόντα 

εκσκαφής και τελική εξυγίανση µε θραυστό υλικό τύπου 3Α  

● Εργασίες οπλισµών και ξυλοτύπων. Μετά την ολοκλήρωση των διαµορφώσεων, θα γίνονται οι 

εργασίες τοποθέτησης ελαφρών οπλισµών δια δοµικών πλεγµάτων, και η κατασκευή των 

απαιτούµενων ξυλοτύπων οριοθέτησης, µε στόχο την τελική διάστρωση µε σκυρόδεµα των 

διαδρόµων κυκλοφορίας.  

● Τελικές εργασίες διάστρωσης διαδρόµων κυκλοφορίας µε χρήση ελαφρά οπλισµένου 
σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15 

● Εργασίες τοποθέτησης των µεταλλικών στοιχείων περιφράγµατος.  

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει στις  5.853,58€    συν   ΦΠΑ (23%) 1.346,32 €. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α Είδος εργασίας
Αρ. 
Τιµολογίου

Μον. 
Μέτρ . Ποσότητα Τιµή  µονάδας ∆απάνη

1
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών ,
εκβραχισµών  ή  κατεδαφίσεων

OIK. 20.10 µ3 57,11 4,50 257,00

2
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό

λατοµείου
OIK 20.20  µ3 28,56 16,65 475,46

3 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΟΙΚ. 38.02 µ2 21,78 22,50 490,05

4
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος.
∆οµικά πλέγµατα S500s

ΟΙΚ-38.20.03 Kgr. 372,72 1,01 376,45

5

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

C12/15 

ΟΙΚ 32.01.03 µ3 24,42 84,00 2.051,62

6
Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους

συνήθων διατοµών . Απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους.

ΟΙΚ 64.01.01 Kgr. 270,00 4,50 1.215,00

7
Πλέγµα περιφράξεων γαλβανιζέ
τετραγωνικής οπής 5Χ10 διατοµών

3/3,3mm.

ΟΙΚ 
64.47ΣΧ.

µ2 30,00 4,00 120,00

8

Εφαρµογή αντισκωριακού
υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών

διαλύτου, µε βάση εποξειδικό ,
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό

ψευδάργυρο

77.20.02 µ2 310,00 2,80 868,00

∆απάνη  Εργασιών 5.853,58
ΦΠΑ 23% 1.346,32

Συνολική ∆απάνη 7.199,90

 

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. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι ο προτεινόµενος εργολάβος παρουσιάζεται αξιόπιστος και η 
αµοιβή του βρίσκεται µέσα σε λογικά πλαίσια και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε 
την ανάθεση του έργου και τη διάθεση της απαραίτητης πίστωσης. 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Π∆ 171/87, 
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84, 
3. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) , 
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 
5. το άρθρο 19 του Ν. 4071/12, 
6. την παραπάνω προσφορά, 
7. την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου, 
8. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και 
προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του τρέχοντος έτους, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 7.199,90 € σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7326.018 του 
προϋπολογισµού του έτους 2015 για την αντιµετώπιση της δαπάνης του έργου: «Επέκταση 
Νεκροταφείου οικισµού Πλατανοχωρίου». 
2.- Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του παραπάνω έργου στον Μικρόπουλο Γεώργιος, 
Εµπειροτέχνης οικοδοµών, Καραϊσκάκη 13 – Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 031746341, ∆.Ο.Υ. 
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Θεσσαλονίκης, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του υπαλλήλου του ∆ήµου που 
συντάχθηκε, έναντι του ποσού των 7.199,90€. 
3.- Καθορίζει τους όρους της σύµβασης ως εξής: 
το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π∆ 609/85 και Π∆ 171/87, 
όπως ισχύουν. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού της τεχνικής έκθεσης 
(περιλαµβάνεται το κονδύλιο των απρόβλεπτων και δεν περιλαµβάνονται τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) και παρέχεται µε εγγυητική επιστολή του αναδόχου την οποία 
καταθέτει κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Οι κάθε είδος εισφορές και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Η πίστωση προέρχεται από ΤΑΚΤΙΚΑ. 
Το σχετικό συµφωνητικό µε τον ανάδοχο θα καταρτισθεί από την ∆ήµαρχο. 
Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου. 
Το έργο θα εκτελεστεί σε 30 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
Το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου αναδόχου. 

Στην εν λόγω απόφαση ψήφησαν λευκό τα µέλη της επιτροπής Αναστάσιος Κανταράς και 

Τσινάς Αργύριος 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     197/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  22α Σεπτεµβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΟ2ΔΩΞΜ-Σ0Κ


		2015-11-17T08:59:31+0200
	Athens




