
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                               Ζαγορά  11 Απριλίου 2014 
                                                                                   

 Αριθ.Αποφ 65/2014 

Αριθ πρωτ. 4574 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης σύνταξης 

και υποβολής φάκελου  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ». 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 11
η
 Απριλίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00µ.µ.   στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 3421/07-04-2014  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: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Γ  ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 

2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        

3. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                            

4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                   

5. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

6. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ          

                                                                   

                  

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:  

Έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον για να 

συζητηθεί και αφορά την υποβολή φακέλου σχετικά µε χρηµατοδοτούµενα έργα από το 

πρόγραµµα LEADER. Προκειµένου να υποβάλουµε έγκαιρα τους φακέλους για να µην χαθεί 

η χρηµατοδότηση, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, παρά το ότι δε 

συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
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Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του 

1. την εισήγηση του προέδρου,  

2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος που αφορά την «Περί καθορισμού του τρόπου 

εκτέλεσης και απ’ ευθείας ανάθεσης σύνταξης και υποβολής φάκελου  του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ - ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», 

Ο πρόεδρος συνέχισε αναφέροντας: 

Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου,  προτίθεται να υλοποιήσει προσ έγκριση πρόταση 

χρηματοδότησης έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 93.927,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. στο 

Τοπικό Πρόγραμμα : «Πήλιο Πεδινές Περιοχές Ν. Μαγνησίας» στον άξονα 4 : «Εφαρμογή 

της Προσέγγισης LEADER» του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013, στα πλαίσια του Μέτρου 41 

: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στην ομάδα υπομέτρων 413 Βελτίωση ποιότητας 

ζωής / διαφοροποίηση. Πιο συγκεκριμένα η πρόταση έχει υποβληθεί στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς, της ΔΡΑΣΗΣ L323-2α : 

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως 

γεφύρια, βρύσες), με συνολικό κόστος χρηματοδότησης 100.000,00€ εκ των οποίων η 

δημόσια δαπάνη είναι 100.000,00€ και η ιδία συμμετοχή 0,00€. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπονται ενέργειες οι οποίες έχουν ως 

στόχο τη διατήρηση υπαρχόντων κτιριοδομικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, τα 

οποία με την πάροδο των ετών έχουν αποκτήσει πολιτιστικό χαρακτήρα. Τέτοια είναι 

πέτρινα γεφύρια, σκεπαστές πέτρινες βρύσες. Η αποκατάσταση και επανάχρηση τους, 

όπου αυτό είναι εφικτό, θα συμβάλλει στη διατήρηση τους. Η αποκατάσταση θα γίνεται 

με όσο το δυνατό παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, χωρίς να αλλοιώνονται τα 

χαρακτηριστικά τους. 

Το έργο αφορά: 

Α) Την αποκατάσταση του τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι στην ΔΕ 

Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, προϋπολογισμού 85.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Η διάσωση του συγκεκριμένου γεφυριού αποτελεί μοναδικό πολιτιστικό στοιχείο του 

σήμερα στο σπάνιο ταξίδι του ιστορικού χωροχρόνου. Η συντήρηση - αποκατάσταση του 

γεφυριού σύμφωνα με την διεπιστημονική μελέτη αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά της 
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περιοχής μας ενώ παράλληλα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη και προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Το συγκεκριμένο γεφύρι είναι κτισμένο σε μια δυσπρόσιτη θέση και χρησιμεύει ακόμη 

και σήμερα στη συνέχιση μίας συγκοινωνιακής γραμμής δηλαδή λιθόστρωτου δρόμου 

(καλντερίμι), μονοπατιού. 

Β) Προκειμένου να υλοποιηθεί το ως άνω έργο απαιτήθηκε η εκπόνηση αρχιτεκτονικής 

μελέτης με τίτλο: «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης τοξωτού γεφυριού 

Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι», προϋπολογισμού 4.057,03 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23%, καθώς και η εκπόνηση στατικής μελέτης με τίτλο « Στατική μελέτη 

αποκατάστασης τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι » 4.870,43 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Το ποσό των 8.927,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% είναι επιλέξιμη δαπάνη και 

αφορά την αμοιβή των μελετητών για την εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής και στατικής 

μελέτης της αποκατάστασης του τοξωτού γεφυριού Τσαγκαράδας στη θέση Κακοσκάλι 

της ΔΕ Μουρεσίου του Δήμου Ζαγορά - Μουρεσίου, προϋπολογισμού δαπάνης 

85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου(τεχνικό έργο αποκατάστασης και κόστος 

εκπόνησης μελέτών),ανέρχεται στο ποσό των 93.927,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

23%, και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LEADER. 

Συνοπτικά οι επεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται-προβλέπονται στην Αρχιτεκτονική 

και Στατική μελέτη σχετικά με την αποκατάσταση του γεφυριού θα είναι οι εξής: 

Σε όλη την επιφάνεια του γεφυριού υπάρχει έντονη βλάστηση ανάμεσα στις πέτρες. Η 

βλάστηση έχει αποδυναμώσει το κονίαμα όπου υπάρχει ενώ χάνοντας έτσι 

τις μηχανικές του ιδιότητες και τη συνεκτικότητα του δεν μπορεί να συγκρατήσει τους 

λίθους. 

Προβλέπεται βαθύς καθαρισμός της βλάστησης από τα ακρόβαθρα, την 

αναδομή και το καλντερίμι χειρονακτικά. 

Διευθέτηση της κοίτης του ποταμού στην περιοχή της γέφυρας ώστε να 

αποτραπεί η συνεχής διάβρωση και υποσκαφή των θεμελίων των ακρόβαθρων. 

Κατακόρυφη αντιστήριξη με αγκύρια (αγκυρώσεις). 

Ενίσχυση των ακρόβαθρων σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση των κλιτύων. 

Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας των ακρόβαθρων με εξασφάλιση της 

συνέχειας των επιφανειακών λιθοδομών και της συνεργασίας τους με το υλικό 

πληρώσεως του εσωτερικού των ακρόβαθρων. 
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Συμπλήρωση των λίθων που λείπουν σε πολλά μέρη του τοξωτού φορέα. 

Σφράγισμα με τσιμεντοκονία της μεγάλης διαμήκους ρωγμής στο εσωράχιο του τοξωτού 

φορέα. Διοχέτευση ενεμάτων για τη σφράγιση των ρωγμών των λιθοδομών. 

Εκτέλεση αρμολογημάτων με χρήση υδραυλικού ασβεστοκονιάματος που είναι 

φυσικοχημικά συμβατό με τα επί τόπου υλικά, για την αποκατάσταση της στατικότητας 

των λιθοδομών, την εξασφάλιση της στεγανότητας από το νερό της βροχής και την 

εξασφάλιση των μηχανικών ιδιοτήτων. 

Το μονοπάτι (καλντερίμι) του γεφυριού θα πρέπει να αποξηλωθεί τελείως και να 

ξαναστρωθεί με ποζολανικό κονίαμα για να αποκτηθεί η στεγανότητα και να μην 

εισχωρεί υγρασία στο εξωράχιο και το εσωράχιο. 

 Για το λόγο αυτό προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση  της ωρίμανσης και της υποβολής 

του έργου με τίτλο: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»,, 

προϋπολογισμού δαπάνης 93.927,46 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, στον 

οικονομολόγο - σύμβουλο επιχειρήσεων κον Μαλαμάκη Ευθύμιο. Η αμοιβή του 

συμβούλου για την ωρίμανση και την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης του έργου 

ορίζεται στα 1.500,00€, βαρύνεται με πλέον Φ.Π.Α. 23% (Συνολικό ποσό 1.845 ΕΥΡΩ με 

Φ.Π.Α). 

Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον  Κ.Α 30-7411.78 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 
και συνολικού ποσού 1.845,00€  συμπ/νου ΦΠΑ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει  την απ’ ευθείας ανάθεσης της ωρίµανσης, και της υποβολής φακέλου του 

έργου, που θα κατατεθεί στην Ε.Α.Π. [Εταιρία ανάπτυξης Πηλίου] για το πρόγραµµα 

LEADER, µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΞΩΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΚΑΚΟΣΚΑΛΙ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», στον 

οικονομολόγο - σύμβουλο επιχειρήσεων Κον Μαλαμάκη Ευθύμιο. Η αμοιβή του 

συμβούλου για την ωρίμανση και την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης του έργου 

ορίζεται στα 1.500,00€, βαρύνεται με πλέον Φ.Π.Α. 23% (Συνολικό ποσό 1.845 ΕΥΡΩ με 

Φ.Π.Α). 

Β. Ψηφίζει πίστωση εις βάρος του   Κ.Α 30-7411.78  προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και 

συνολικού ποσού 1845,00€ συµπ/νου ΦΠΑ., για την πληρωµή του δικαιούχου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 65/2014 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ  
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