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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ζαγορά 26 Μαρτίου 2014
Αριθ.Αποφ 52/2014
Αριθ πρωτ. 3327
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Ζαγοράς – Μουρεσίου
Θέµα: «Περί καθορισµού

του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου:
«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισµό Μακρυράχης», εγγεγραµµένο στον Κ.Α.
30-7311.59, ποσού 12.000,00€ προϋπ/σµού οικ. έτους 2014 και ψήφιση αντίστοιχης
πίστωσης».
Στη Ζαγορά, σήµερα, 26η Μαρτίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς Μουρεσίου, ύστερα από την 3110/21-03-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Γ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Χ. Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Η τεχνική υπηρεσία για το ανωτέρω έργο έχει υποβάλει προς έγκριση στην Οικονοµική επιτροπή
του ∆ήµου, τεχνική έκθεση και περιγραφή εργασιών προκειµένου να καθορίσουµε τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου και να γίνει ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφόρα την κατασκευή περίφραξης οικοπέδου που βρίσκεται εντός
της Μακρυράχης του δήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου. Σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται η

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΡΚ-Ξ37

περίφραξη να έχει µήκος 134,00m και ύψος 4,00m από την επιφάνεια του εδάφους και να
αποτελείται από τα παρακάτω µέλη:

•

Βάση διαστάσεων 30x40cm από άοπλο σκυρόδεµα η οποία θα θεµελιωθεί σε

βάθος 50cm.

•

Πάσσαλοι γαλβανισµένοι ύψους 4,50m και σε απόσταση µεταξύ τους ανά
2,50m, οι πάσσαλοι θα φτάνουν έως 4,00m ύψος από την επιφάνεια του εδάφους.
•
Μεταλλικοί σωλήνες στήριξης µε επίστρωση αντισκωριακή βαφή για στήριξη
όπου απαιτούνται στη περίφραξη.
•
Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο διατοµής ρόµβου 50x50mm και πάχους 2,20mm το
οποίο θα φτάνει σε ύψος 4,00m από το έδαφος.
Σε ότι αφορά τα στάδια κατασκευής αρχικά θα γίνει εκσκαφή θεµελίων και κατασκευή
του ξυλοτύπου της βάσης της περίφραξης, θα ακολουθήσει µια σκυροδέτηση της βάσης και
ταυτόχρονη τοποθέτηση των πασσάλων µέσα σε αυτήν, στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το
συρµατόπλεγµα και οι µεταλλικοί σωλήνες που απαιτούνται.
Τέλος θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες µε επιµέλεια και όλες οι εργασίες τελειωµάτων
της περίφραξης κάτω από την υπόδειξη του επιτόπου µηχανικού.
Για την ανάθεση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), ο Ν. 4070/2012, ο Ν. 1418/84, τα Π.∆/τα 609/85, 472/85, 402/96, 171/87
καθώς και συναφείς διατάξεις και διατάγµατα περί δηµοσίων έργων.
H

δαπάνη

για

την

εκτέλεση

του

έργου

ανέρχεται

στο

ποσό

των

11.955,28€

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Το έργο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2014, στον κωδικό 307311.59, µε πίστωση 12.000,00€, για το έτος 2014.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από την ΣΑΤΑ, σύµφωνα µε την 93/2013 απόφαση του ∆.Σ.
Ζαγοράς Μουρεσίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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1. XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε
χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη

ΝΑΟΙΚ

1

ΟΙΚ 2124

m3

24,12

4,50

108,54

2

ΟΙΚ 2173

m3

37,90

5,00

189,50

3

ΟΙΚ 3214

m3

42,88

106,00

4.545,28

4

ΟΙΚ 3816

m2

53,60

15,70

841,52

Α\20.05.01

γαιώδη-ηµιβραχώδη

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών

ΝΑΟΙΚ
Α\20.31.02

µέσων, χωρίς την διάστρωση των

3 Σκυροδέµατα µικρών έργων για
κατασκευές από σκυρόδεµα

ΝΑΟΙΚ
Α\32.05.04

κατηγορίας C16/20

4

Ξυλότυποι συνήθων χυτών

ΝΑΟΙΚ Α\38.03

κατασκευών

Σύνολο 1. XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

5.684,84

2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ

1 Περίφραξη µέσου ύψους

Σχετ. ΝΑΟ∆Ο NT Ε5.2 5

m

134,00

20,65

2.767,10

ύψους 4,00 m

Σύνολο 2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ

2.767,10

Αθροισµα
Απρόβλεπτα15,00 %

8.451,94
1.267,80

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΡΚ-Ξ37

Αθροισµα

9.719,74

ΦΠΑ

2.235,54

23,00 %

Γενικό Σύνολο

11.955,28

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή
γηπέδου 5Χ5 στον οικισµό Μακρυράχης», εγγεγραµµένο στον Κ.Α. 30-7311.59, προϋπολογισµού
11.955,28€, στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» ΑΦΜ
998265188 Β,Α ∆.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, ∆/νση ΚΟΡΑΗ 139, Ταχ. Κωδ. 38333, τηλ. 2421031006 και
κάλεσε τα µέλη της Οικ/κής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονοµική επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ 1 του Ν.3852/2010 του άρθρου 15, παρ 1 του Π.∆ 171/1981 του άρθρου 21
παρ 9 του Ν.3731/2008 των άρθρων 3 παρ γ και 28 παρ 1 περ ε του Ν 3669/08 και έπειτα
από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Οµόφωνα
Αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισµό Μακρυράχης»,
προϋπολογισµού 11.955,28€ στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»
ΑΦΜ 998265188 Β,Α ∆.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, ∆/νση ΚΟΡΑΗ 139, Ταχ. Κωδ. 38333, τηλ. 2421031006
Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.955,28€ εις βάρος του ΚΑ 30-7311.59 προϋπολογισµού οικ. έτους 2014
∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισµό
Μακρυράχης»
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 52/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος
Τα µέλη
(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

