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Σηαςπόρ,  11/04/2017                               
Απιθμ. Ππυη: 6236 

ΠΡΟΘΙΖΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 118 και ηην παπ. 3 ηος άπθπος 120 ηος                    

Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/16), ο Γήμορ Βόλβηρ, πποκειμένος να αναθέζει ηην 

ςπηπεζία «Παροτή Τπηρεσιών Αγρονόμοσ Σοπογράυοσ Κητανικού», 

πποϋπολογιζμού 992,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. (24%), ζαρ καλεί να 

εκδηλώζεηε ενδιαθέπον ςποβάλλονηαρ ζσεηική έγγπαθη οικονομική πποζθοπά η οποία 

θα ππέπει να αποζηαλεί ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηηρ Γιεύθςνζηρ Οικονομικών 

Υπηπεζιών ηος Γήμος Βόλβηρ, Σηαςπόρ Θεζζαλονίκηρ Τ.Κ. 57014 έως και την Πέμπτη 

13/04/2017 και ώρα 12:00 π.μ. 

Για κάθε ππόζθεηη πληποθοπία μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηο ηηλ. 23973 30220 και 

30222, θαξ 23970 65600 καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΒΟΙΒΖ 

και με την αριθ. 82/2017 Α.Γ. 

Ο ΔΛΣΔΣΑΙΚΔΛΟ 

ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΟ 
 

 
 

 

ΓΔΚΔΡΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 



ΘΔΜΑ: Αίτημα για παροτή σπηρεσιών Αγρονόμοσ Σοπογράυοσ Μητανικού  

ΥΔΣ.:  α.  Τν κε αξ. πξ. 98685/15-12-15 (αξ. πξ. Γήκνπ: 28744/22-12-15) ηνπ Γαζαξρείνπ Λαγθαδά 

β.  Τν κε αξ. πξ. 42177/27-06-16 (αξ. πξ. Γήκνπ: 12641/30-06-16) ηνπ Γαζαξρείνπ Λαγθαδά 

γ.  Τν κε αξ. πξ. 1277/10-01-17 (αξ. πξ. Γήκνπ: 713/17-01-17) ηνπ Γαζαξρείνπ Λαγθαδά 

δ.  Τν κε αξ. πξ. 31644/16-05-16 (αξ. πξ. Γήκνπ: 9035/20-05-16) ηνπ Γαζαξρείνπ Λαγθαδά 

ε.  Τν κε αξ. πξ. 26023/15-12-16 (αξ. πξ. Γήκνπ: 80387/09-12-16) ηνπ Γαζαξρείνπ Λαγθαδά 

ζη. Τν κε αξ. πξ. 1290/10-01-17 (αξ. πξ. Γήκνπ: 714/17-01-17) ηνπ Γαζαξρείνπ 

Λαγθαδά θαη ε νξζή επαλάιεςε απηνύ ζηηο 23-01-17 ε νπνία παξαιήθζεθε από ηελ 

Υπεξεζία καο ζηηο 31-01-17 

Με ηα αλσηέξσ ζρεηηθά έγγξαθα ηνπ Γαζαξρείνπ Λαγθαδά επηζεκάλζεθε ε αλάγθε 

νξηνζέηεζεο - πινπνίεζεο επί ηνπ εδάθνπο ζπγθεθξηκέλσλ αγξνηηθώλ νδώλ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ αγξνθηήκαηνο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ Σρνιαξίνπ θαη Δπαγγειηζκνύ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Δγλαηίαο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο. Οη ππόςε αγξνηηθνί νδνί ελώ είλαη 

απνηππσκέλνη ζηνπο θηεκαηνγξαθηθνύο ράξηεο ησλ δηαλνκώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ (πξώελ Γεσξγίαο), ζήκεξα δελ πθίζηαληαη ηκεκαηηθά ή ζε όιε 

ηνπο ηελ έθηαζε. Σπλεπώο απαηηείηαη ε εθ λένπ νξηνζέηεζήο ηνπο ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

πξόζβαζε ησλ δεκνηώλ πξνο ηηο γείηνλεο ηδηνθηεζίεο ηνπο.  

Δπεηδή ν Γήκνο Βόιβεο ιόγσ αδπλακίαο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δεηνύκελεο ηνπνγξαθηθέο 

εξγαζίεο (πινπνίεζε νξίσλ επί ηνπ εδάθνπο), εμαηηίαο ηεο κε ζηειέρσζήο ηνπ από 

ππάιιειν κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνο 

δηεπθόιπλζε ηόζν ηνπ Γήκνπ όζν θαη ησλ δεκνηώλ ηνπ, ε αλάζεζε ππεξεζηώλ Αγξνλόκνπ 

Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ.  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 

α)  Οξηνζέηεζε - πινπνίεζε επί ηνπ εδάθνπο αγξνηηθήο νδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 480,00 m, 

πνπ δηέξρεηαη από ηελ δπηηθή πιεπξά ησλ αγξνκεηαρίσλ κε αξίζκεζε 1069 - 1070 - 

1071 - 1073 - 1075 - 1076 -1078, ηεο Β’ Σπκπι. Γηαλνκήο Αγξνθηήκαηνο Γαθλνύληα- 

Σρνιαξίνπ (Λαγθαδά) ηνπ έηνπο 1963 (ελδεηθηηθέο ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ κε GPS ρεηξόο: 

Φ: 0434190 - Υ: 4502282, Φ: 0434214 - Υ: 4502468 θαη Φ: 0434217 - Υ: 4502163). 

              

 

   
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

        ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  

Ταρ. Γ/λζε: Σηαπξόο 
Ταρ. Κώδ.: 57014 
Πιεξνθνξίεο: Μ. Καξαγηάλλε & Α. Γηαιίδνπ 
Τειέθσλν: 23973 30220 & 23973 30222 
Fax: 23970 65600 

 
                                                              

ταύρος, 16/02/2017 
                             Αριθμ. Πρωτ.: 2640 

 

ΠΡΟ:  Σην Οικονομική Δπιτροπή  

 Γήμοσ Βόλβης 
                    



β)  Οξηνζέηεζε - πινπνίεζε επί ηνπ εδάθνπο αγξνηηθήο νδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 670,00 m, 

πνπ δηέξρεηαη κεηαμύ ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ησλ αγξνκεηαρίσλ κε αξίζκεζε 9 έσο θαη 

23 θαη ηεο δπηηθήο πιεπξάο ησλ αγξνκεηαρίσλ κε αξίζκεζε 1 έσο θαη 8, ηεο Οξηζηηθήο 

Γηαλνκήο Λίκλεο  Αγ. Βαζηιείνπ Λαγθαδά ππέξ ΣΑΑΚ Δπαγγειηζκνύ έηνπο 1981 

(ελδεηθηηθέο ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ κε GPS ρεηξόο: Φ: 0434197 - Υ: 4502521 θαη               

Φ: 0433977 - Υ: 4501908). 

γ)  Οξηνζέηεζε - πινπνίεζε επί ηνπ εδάθνπο αγξνηηθήο νδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 50,00 m, 

πνπ δηέξρεηαη κεηαμύ ησλ ππ’ αξ. 797 θαη 799 ηεκαρίσλ, της Οριστικής Διανομής τοσ 

Αγροκτήματος Δαυνούντα – Στολάρι (Λαγκαδά) τοσ έτοσς 1930. 

δ)  Οξηνζέηεζε - πινπνίεζε επί ηνπ εδάθνπο αγξνηηθήο νδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 800,00 m, 

πνπ δηέξρεηαη από ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ησλ αγξνκεηαρίσλ κε αξίζκεζε 1137 

έσο θαη 1156, ηεο Β’ Σπκπι. Γηαλνκήο Αγξνθηήκαηνο Γαθλνύληα - Σρνιαξίνπ 

(Λαγθαδά) ηνπ έηνπο 1963 (ελδεηθηηθέο ζπληεηαγκέλεο ζεκείσλ κε GPS ρεηξόο:                    

Φ: 0437512 - Υ: 4500719 θαη Φ: 0438292 - Υ: 4500996). 

Αμοιβή για τις ανωτέρω εργασίες:  

800,00 € πιένλ Φ.Π.Α. (24%), δει. 992,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). 
 
 
 
              Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
 
 

 ΚΑΡΑΚΙΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

 
 


