
Α∆Α: 456ΤΩ9Ι-54Η 

ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 05/12/2011 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ. Απόφ. : 1168 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ  Αρ. Πρωτ. : 38407 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας χωµάτων επίχωσης 
προϋπολογισµού 1.980,30 ευρώ, µε απ’ ευθείας ανάθεση 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 περιπτ. VIII του Ν. 2286/1995 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.2503/1997 
3. Την Υπ.Απόφαση 27319/18.07.2002 (ΦΕΚ 945/Β) «εφαρµογή των 

διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997» 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4. και 23 παρ. 2 της µε αρ. 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 185/Β) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών 
ΟΤΑ» 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 158 & 209 του Ν.3463/2006 όπως 
αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 
15.000,00 ευρώ, κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. 

7. Την υπ’ αριθµ. 198/2011 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την διάθεση 
της πίστωσης ποσού 1.980,30 ευρώ στον ΚΑ 02.45.6662.001 

8. Την ανάγκη του ∆ήµου για προµήθεια των αναφερόµενων στο θέµα ειδών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1) Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας χωµάτων επίχωσης προϋπολογισµού 
1.980,30 ευρώ, µε απ’ ευθείας ανάθεση 
2) Καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας χωµάτων επίχωσης 
προϋπολογισµού 1.980,30 ευρώ, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α’ 
3) Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ’  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΩΣΗΣ 

π/υ 1.980,30 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ    

 

 
Ο ∆ήµος ∆έλτα πρόκειται να προµηθευτεί 700 κυβικά χώµατος επίχωσης – 

φυτικής γης για τις ανάγκες των Κοιµητηρίων του ∆ήµου. Πιο συγκεκριµένα 

σύµφωνα µε το άρθρο του τιµολογίου Οδοποιίας του Υ.ΠΟ.ΜΕ.∆Ι: 

 

Άρθρο Α-25: ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1620) 
 
Για την πλήρωση κεντρικής νησίδας, νησίδων κόµβων και άλλων νησίδων 
δηµιουργίας πράσινου µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις 
εντολές της Υπηρεσίας (όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την Π.Τ.Π. Χ1 κεφάλαιο Γ΄ και τους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
 
η δαπάνη προµήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, των φορτοεκφορτώσεων, 
του χαµένου χρόνου, σταλίας και µεταφοράς αυτής από οποιαδήποτε απόσταση 
στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της, ανεξαρτήτως του αριθµού 
φορτοεκφορτώσεων και ενδιάµεσων αποθέσεων και από το είδος του 
µεταφορικού µέσου  
 
η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας όπου πρόκειται να τοποθετηθεί, όπως 
ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1,  
 
η δαπάνη τοποθέτησης, διάστρωσης, αποµάκρυνσης ξένων σωµάτων, ελαφράς 
συµπύκνωσης της φυτικής γης και συντήρησής της µέχρι τη λήξη του χρόνου 
συντήρησης σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. Στη συντήρηση της εργασίας 
περιλαµβάνεται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα 
αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης) µε προσκόµιση και τοποθέτηση 
συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους 
όρους του παρόντος άρθρου. 
 
κάθε είδους άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας συµπυκνωµένης φυτικής γης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο και τριάντα λεπτά 
         (Αριθµητικά): 2,30 € 

 
Η προµήθεια θα γίνει τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε του Υπευθύνους των 

Κοιµητηρίων. 

 
 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΜΟΝ. 
 

ΠΟΣ. 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(ΕΥΡΩ) µη 

συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 

1 
 

Χώµα φυτικής 
γης 

µ3 
 

700 
 

2,30 
 

1.610,00 
 

     370,30 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ: 
1.980,30 

 
 
Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆έλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2011 στον Κ.Α. 
02.45.6662.001. 
 
                  Σίνδος 22/11/2011 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
  
  
 ∆ηµητριάδης Τζιάνος 

Πολιτικός Μηχ/κός 
 

 
 


