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       ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ 37
ηρ

   ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος 

Εαγοπάρ - Μοςπεζίος 

ΘΔΜΑ: «Περί ζγκριςησ  τησ υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10552/10-09-2018 Απόφαςησ Δημάρχου: 

‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΗΝΙΕ: «ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ»  

ηε Εαγνξά, ζήκεξα, 10
ε
  ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 09:00πκ.  ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα  ζπλεδξίαζε,  ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ,   για  ςυζθτηςη και λθψη αποφάςεων,  

θαηόπηλ ηεο από 10376/04-09-2018  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε 

απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα   ηα  

πέληε   (5)  κέιε:  

ΠΑΡΟΛΣΔ                                                         ΑΠΟΛΣΔ  

1. ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ                      1. ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ                                                                                  

2. ΚΟΝΣΟΓΗΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                    2. ΛΑΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ      

3. ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ  

5. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

                       Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Τπάλληλο. 

 

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  θ Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο Γήκαξρνο, 

εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 
 
ζέκα, ηόληζε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν 3852/10, ζρεηηθά 

κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κε βάζε ην άξζξν 58 παξάγξαθν 2, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν: «όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη 

άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν 

δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο 

Ζαγοπά,  10.09.2018 

Απιθ.Αποθ  135/2018 

Απ. Ππωτ. :  13357   

ΑΔΑ: 7ΝΡΟΩΡΚ-ΥΧΙ



νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη 

πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο 

επηηξνπήο» 

 Αναθοπικά με ηο θέμα, ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ θέηει ζηη 

ζςνέσεια ςπότη ηυν μελών ηηρ Επιηποπήρ ηην κάηυθι 10552/10-09-2018 Απόθαζη 

Δημάπσος:  ‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ 

ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕ: «ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ» : 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 

ΔΗΜΟ  ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

----- 

Σαχ. Δ/νςη: Ζαγορά Πηλίου 

Πληροφορίεσ: ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠ. 

Σηλέφωνο: 24263 50108 

Fax: 24260 23128 

Σ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

------ 

 

 

ΘΕΜΑ:  

«ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ» 

ΑΠΟΦΑΗ Νο 992/2018 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΕΑΓΝΟΑΠ ΚΝΟΔΠΗΝ 

Έρνληαο ππφςε : 

Α) 

1/. ηνπ άξζξνπ 26  παξ.  6  ηνπ  Λ.4412/2016  πξνβιέπεηαη:  «Πηηο  εηδηθέο  

πεξηπηψζεηο  θαη πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 32, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο µπνξεί λα πξνζθεχγνπλ ζε δηαδηθαζία µε δηαπξαγµάηεπζε 

ρσξίο πξνεγνχµελε δεµνζίεπζε ή δηαγσληζµφ». 

2/. ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2 πεξ. γ΄ ηνπ Λ.4412/2016 πξνβιέπεηαη: « 2. Ζ 

Ζαγορά, 10/09/2018 

Αρ. Πρωτ.: 10552 

 

Αρ. Πρωτ.: 10552 
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δηαδηθαζία µε δηαπξαγµάηεπζε ρσξίο πξνεγνχµελε δεµνζίεπζε µπνξεί λα 

ρξεζηµνπνηείηαη γηα δεµφζηεο ζπµβάζεηο έξγσλ, πξνµεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

γ) ζην µέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιφµελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή 

ε ηήξεζε ησλ πξνζεζµηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή 

αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο µε δηαπξαγµάηεπζε. 

Νη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή 

ηνπο επζχλε». 

3/. ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 δ ηνπ Λ.3852/2010, ζχµθσλα µε ηηο νπνίεο, µεηαμχ 

άιισλ αξµνδηνηήησλ, ε Νηθνλνµηθή Δπηηξνπή: «Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζµνχ, εθηφο απφ 

εθείλεο πνπ ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεµνηηθφ 

ζπµβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεµέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απεπζείαο αλάζεζεο πξνµεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο µειεηψλ θαη 

εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο». 

4/. ηνπ άξζξνπ 158 παξ.7 ηνπ Λ.3463/2006 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ άµεζε 

απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεµηψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

άξδεπζεο, θσηηζµνχ θαη ζε δξφµνπο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνµεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο µειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ 

φηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζµφ 

πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζµνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, µεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ 

δεµνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπµβνπιίνπ. 

5/. ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 46/15.01.18 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο 

µε ηελ νπνία θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ν ∆ήµνο µαο απφ ηελ 

12.01.2018 θαη γηα δχν (2) µήλεο µέρξη 12.03.2018 γηα φιεο ηηο ∆εµνηηθέο θαη 

Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο ηνπ ∆ήµνπ µαο, ιφγσ ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνµέλσλ 

(έληνλεο βξνρνπηψζεηο, πιεµµχξεο, θαηνιηζζήζεηο θ.ι.π.) πνπ έπιεμαλ ην ∆ήµν 

µαο. 

6/.    ηο ςπ’ απιθμ. ππυη. 1488/20.02.2018 έγγπαθό ηος Δήμος Ζαγοπάρ-Μοςπεζίος, 

αιηήθηκε ηην παπάηαζη ηηρ έκηακηηρ ανάγκηρ και με ηο ςπ’ απιθμ. ππυη. 1699/23.02.2018 

έγγπαθό ηος, αιηήθηκε ηην κήπςξη ηος Δήμος Ζαγοπάρ Μοςπεζίος ηηρ Πεπιθεπειακήρ 

Ενόηηηαρ Μαγνηζίαρ & ποπάδυν – Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ ζε Καηάζηαζη Έκηακηηρ 

Ανάγκηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ λόγυ ένηονυν βποσοπηώζευν. 
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7/. ηο ςπ’ απίθμ. 259/15.03.2018 έγγπαθό ηος ο Πεπιθεπειάπσηρ Θεζζαλίαρ παπαηείνει 

ηην καηάζηαζη έκηακηηρ ανάγκηρ ηος Δήμος Ζαγοπάρ Μοςπεζίος ζηο ζύνολό ηος, έυρ ηην 

28.05.2018. 

8/. ηο ςπ’ απιθμ. ππυη. 6241/25.05.2018 έγγπαθό ηος Δήμος Ζαγοπάρ-Μοςπεζίος, 

αιηήθηκε ηην παπάηαζη ηηρ έκηακηηρ ανάγκηρ λόγυ ένηονυν βποσοπηώζευν. 

9/.  ηο ςπ’ απίθμ. 432/31.05.2018 έγγπαθό ηος ο Πεπιθεπειάπσηρ Θεζζαλίαρ παπαηείνει 

ηην καηάζηαζη έκηακηηρ ανάγκηρ ηος Δήμος Ζαγοπάρ Μοςπεζίος ζηο ζύνολό ηος, έυρ ηην 

30.07.2018. 

10/. ηο ςπ’ απιθμ. ππυη. 592/07.08.2018  έγγπαθο ηος Πεπιθεπειάπση Θεζζαλίαρ με 

θέμα «Παπάηαζη κήπςξηρ ζε καηάζηαζη Έκηακηηρ Ανάγκηρ Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ 

ΠΕΡΘΟΥΩΝ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΘΟΤ & ΝΟΣΘΟΤ ΠΗΛΘΟΤ ΣΗ 

Π.Ε.ΜΑΓΝΗΘΑ & ΠΟΡΑΔΩΝ Σηρ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΕΑΛΘΑ», έυρ ηην 30.10.2018 

11/. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ.3852/10 (ΦΔΘ87/Α/2010 (Γ.Θ.Θ.) κε 

ηίηιν «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» θαη εηδηθά ηελ παξάγξαθν 2 ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή 

απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο 

απφθαζεο, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Πηελ πεξίπησζε 

απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ 

επνκέλε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο ηνπ Λ.3852/2010» 

 

Β) 

12/. Ρα έθηαθηα δειηία επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

13/. Ρνπ Λφκνπ 3463/2006 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ΦΔΘ 

114/4, 3852/2010 Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο ΦΔΘ 87/Α, Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Α 147/8-8-

2016) Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

14/. Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10307/31.08.2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ µε ηελ νπνία 

δηαηέζεθε πίζησζε ζπλνιηθά 9.920,00επξψ, εγγεγξακκέλε ζηνλ ΘΑ 25-6262.03 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2018 

15/. Ρελ ππ’ αξίζκ.  118/2018 απφθαζε ηνπ Γ.Π. πεξί 3εο Αλακφξθσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 

755/46394/29.03.2018 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο 

Πηεξεάο Διιάδαο – Ρκήκα Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ Λ. Καγλεζίαο   

16/. Ρελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ 
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17/. Σο γεγονόσ ότι η δαπάνη τησ υπηρεςίασ δεν ξεπερνά το ποςό των 20.000,00 ευρώ χωρίσ Φ.Π.Α. 

για το τρζχον οικονομικό ζτοσ 2018. 

18/. Ρελ ππ’ αξίζκ. πξση. 10134/28.08.2018 ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ 

19/. Tελ ππ’ αξηζκ. 981/2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 

20/. Ρελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ  10550/10.09.2018 Ξξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ 

καο. 

21/. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10551/10.09.2018 προςφορά που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο: 

«ΚΑΛΑΝΣΖΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΣΟΤ ΙΩΑΝΝΗ με Αριθμό Μητρώου 1564-10/07/2017, ΑΦΜ 120439720, 

Δ.Ο.Τ. ΒΟΛΟΤ, Νομική Μορφή: Ατομική Επιχείρηςη, Δ/νςη: Αγίου Δημητρίου 45 , ταχ. Κωδ. 38222, 

Λήξη πτυχίου 01/08/2020, Αριθμ. ΜΕΕΠ 26568, κατηγορίεσ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Α1, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2, 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ Α1, ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α1, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙKΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α2.», με προςφερόμενη ζκπτωςη 2,00% 

(9.721,60€, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 

Α π ο υ α σ ί δ εη 

α/. Θξίλνληαο φηη ππάξρεη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα πγεία 

θαη αζθάιεηα, θαζψο θαη πξφθιεζε δεκίαο ησλ Γεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ, αλαζέηεη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.4412/16 ζηελ θάησζη 

επηρείξεζε, «ΘΑΙΑΛΣΕΖ ΑΛΣΩΛΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 1564-

10/07/2017, ΑΦΚ 120439720, Γ.Ν.. ΒΝΙΝ, Λνκηθή Κνξθή: Αηνκηθή 

Δπηρείξεζε, Γ/λζε: Αγίνπ Γεκεηξίνπ 45 , ηαρ. Θσδ. 38222, Ιήμε πηπρίνπ 

01/08/2020, Αξηζκ. ΚΔΔΞ 26568, θαηεγνξίεο ΝΓΝΞΝΗΗΑ Α1, ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ Α2, 

ΓΟΑΙΗΘΑ Α1, ΙΗΚΔΛΗΘΑ Α1, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗKΑ – ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ Α2.» 

ηελ  αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ κε ηίηιν «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΚΒΡΗΩΛ ΤΓΑΣΩΛ  

ΓΖΚΟΤ ΕΑΓΟΡΑ-ΚΟΤΡΔΗΟΤ» κε ηελ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10134/28.08.2018  ηερληθή πεξηγξαθή, φπσο πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 

α./ ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

πιεκκπξηθά θαηλφκελα ζην Γήκν Εαγνξάο Κνπξεζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γ.Δ. 

Εαγνξάο (Γ.Θ. Εαγνξάο, Ρ.Θ. Καθξπξάρεο, Ρ.Θ. Ξνπξίνπ), κεηά απφ έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ε θήξπμε ηνπ Γήκνπ ζε θαηάζηαζε 

έθηαθηεο ζχκθσλα κε ηελ 592/07.08.2018 Απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε 

Θεζζαιίαο πεξί: ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΘΖΟΜΖΠ ΞΔΟΗΝΣΩΛ ΡΩΛ ΓΖΚΩΛ ΕΑΓΝΟΑΠ 

ΚΝΟΔΠΗΝ , ΛΝΡΗΝ ΞΖΙΗΝ ΡΖΠ Ξ. Δ. ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ & ΠΞΝΟΑΓΩΛ ΡΖΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΠΔ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
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ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ιφγσ έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (έληνλεο βξνρνπηψζεηο, 

πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο) απφ ηελ 26-2-18. 

Πηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ππάξρεη ηνπηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο φκβξησλ πδάησλ ην 

νπνίν επιήγεη απφ ηα θαηαζηξνθηθά πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ πιήηηνπλ 

δηαξθψο ηελ πεξηνρή. 

Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ, πξνθχπηεη ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ησλ εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο, ζχκθσλα θαη κε ην ππ’ αξίζκ. 10133/28.08.2018, έγγξαθν πεξί 

αδπλακίαο δηάζεζεο θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ θαη κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ. 

Πηελ παξνχζα δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ πδάησλ 

κε ρξήζε κεραλεκάησλ φιν ην 24σξν ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Πάββαηνπ-Θπξηαθήο 

θαη αξγηψλ. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη ηελ δηεπζέηεζή ηνπο εληφο ξεκάησλ, φπνπ 

απαηηείηαη. 

Θα πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο κεηαμχ 

δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ απφ θεξηέο χιεο, ζηεξεά απφβιεηα, θαηάινηπα 

ζθπξνδέκαηνο, ξίδεο δέλδξσλ/θπηψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, αιιά θαη ησλ 

θξεαηίσλ πνπ θαζαξίδνληαη, κε ρξήζε κεραλήκαηνο, εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

κέζσλ, φπσο ξηδνθνπηηθέο αιπζίδεο, αθξνθχζηα εηζπίεζεο γηα ηε ραιάξσζε ησλ 

απνζέζεσλ, αθξνθχζηα αλαξξφθεζεο, θιπ. Πηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ε ηξνθνδνζία κε ην απαξαίηεην λεξφ, ε αλαξξφθεζε ησλ 

ηδεκάησλ, ε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ν 

πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ ηα θξεάηηα θαη γεληθψο γχξσ απφ ηηο 

ζέζεηο επέκβαζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

Όια ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε αξίζηε θαηάζηαζε. Λα είλαη εθνδηαζκέλα 

κε ηηο εηδηθέο πξνβιεπφκελεο άδεηεο θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Θ.Ν.Θ..  

Κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ζα ηεξείηαη εκεροιόγηο. Ρν εκεξνιφγην ζα 

ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα αλαγξάθνληαη ζε απηφ ζηνηρεία γηα ηηο εθηεινχκελεο 

ππεξεζίεο κε αλαιπηηθφ ηξφπν, ζηνηρεία γηα ηηο εληνιέο θαη παξαηεξήζεηο ησλ 

νξγάλσλ επίβιεςεο, ζηνηρεία γηα ηπρφλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη   νηηδήπνηε   

άιιν   ζεκαληηθφ   πιεξνθνξηαθφ   ζηνηρείν.   Ν   αλάδνρνο   ζα   ελεκεξψλεη  ζε  

εβδνκαδηαία βάζε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ  αληηκεηψπηζε ηελ 
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πξνεγνχκελε εβδνκάδα θαη ζα πξνζθνκίδεη ην εκεξνιφγην ζηελ Αλαζέηνπζα 

αξρή (Ξξφεδξν Ρ.Θ. πνπ εξγάζηεθε θαη ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ) γηα έιεγρν 

θαη  ζεψξεζε. 

Ν αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζηα 

ζπγθεθξηκέλα δίθηπα θαη θξεάηηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί ζε παξαθείκελα δίθηπα ή ζε ηξίηνπο 

απφ ππαηηηφηεηά ηνπ εμαηηίαο πιεκκεινχο εξγαζίαο. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα 

απνθαζηζηά άκεζα ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηά ηνπ. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν Γήκνο Εαγνξάο Κνπξεζίνπ ζα απνθαζηζηά ηηο δεκηέο απηέο γηα 

ινγαξηαζκφ θαη εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα 

ηελ πξφιεςε δεκηψλ – αηπρεκάησλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Δίλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί θσζθνξίδνληα γηιέθα, γάληηα, ζηνιέο πξνζηαζίαο, 

κάζθεο πξνζηαζίαο πξνζψπνπ, γαιφηζεο θαη φπνηα άιια κέηξα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηηο θαηά πεξίπησζε εξγαζίεο. Δηδηθή κέξηκλα 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη γηα ηε ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνθπγή πηψζεο εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ζε θξεάηηα. Γηα 

αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ν Γήκνο Εαγνξάο 

Κνπξεζίνπ δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, 

ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Ν Γήκνο Εαγνξάο Κνπξεζίνπ έρεη ην δηθαίσκα επηβνιήο 

ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην, αλ θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί 

πιεκκειήο εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο. 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκνο γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο ή θαη 

φπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν ν Γήκνο. 

Ρν άλνηγµα ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη απφ ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

Ζ  παξνρή  ππεξεζηψλ ζα εθηειεζηεί κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016 ( Θαηεπείγνπζα αλάγθε). 
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Ζ δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 8.000,00€ πιένλ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24% 

1.920,00€, ζπλνιηθά 9.920,00€ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 25-6262.03, κε ζρεηηθή 

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. 

 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεσζείας 

αλάζεσε κε απόυασε Γεκάρτοσ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο θαη ζα έρεη 

δηάξθεηα 2 κήλεο. 

Η δαπάνη εντάςςεται ςτο τρζχων οικον. ζτουσ 2018, ςτον κωδικό Κ.Α. 25-6262.03 με εγκεκριμζνη 

δαπάνη 10.000,00 ευρϊ, ςφμφωνα με την 118/2018 απόφαςη του Δ.. περί 3ησ Αναμόρφωςησ του 

προχπολογιςμοφ και η οποία εγκρίθηκε με την 755/46394/29.03.2018 απόφαςη τησ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Θεςςαλίασ τερεάσ Ελλάδασ – Σμήμα Διοικητικοφ Οικονομικοφ Ν. 

Μαγνηςίασ. 

Ζ δαπάλε ζα θαιπθηεί απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

β./ Σηκή Δυαρκογής: 

 

Άρζρο - 1 

τετ. ΟΓΟ Άρζρο Α-2   Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-1123Α) 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ 

θαη εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη 

θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε 

ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί 

(θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε 

ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 02-02-01-00.  

Κε ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη  επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε 

αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m 

κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο,  

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 
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- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο 

θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 

- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο 

αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν 

άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ  

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover  

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε 

νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,  

 ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη 

ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ  

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη 

ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ 

αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο 

ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη 

ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

 ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη 

ε εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο 

πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

 ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο 

νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε 

βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' 

ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΙΝΡ EN 13286-2).  

 νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ 

 ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο 

ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, 

φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία 

απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ πεξεζία. 

Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ:   Ένα Ευπώ και Είκοσι Λεπτά 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ:   0,70€ (μτφ 0,25 €/κ.μ.*χλμ*1κμ*2χλμ) = 1,20€ 

Άρζρο – 2 

Θατ’ απόθ. - Θαζαξηζµφο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο µε κνλή εζράξα.  

Ξεξηιαµβάλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηνλ θαζαξηζµφ ησλ θξεαηίσλ 

πδξνζπιινγήο µε ζράξα (µνλή, δηπιή, ηξηπιή), µε ή ρσξίο ζπξίδα. Άλνηγµα θαη 

θιείζηµν ηεο ζράξαο µεηά ηνλ θαζαξηζµφ ησλ θξεαηίσλ, ραιάξσζε ησλ µπαδψλ, 

ζπγθέληξσζε ησλ µπαδψλ (ζε δεµέλεο πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο), εμαγσγή 

ηνπο θαη άµεζε απνµάθξπλζή ηνπο -ηελ ίδηα µέξα- ζε ζέζεηο επηηξεπηέο 

(ρσµαηεξή) θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε απαηηεζεί, θαζαξηζµφο ησλ πιεπξηθψλ 

αλνηγµάησλ, θαζαξηζµφο ηνπ ζπλδεηεξίνπ αγσγνχ µε ηνλ θεληξηθφ µε πηεζηηθφ 

µεράλεµα, έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξεαηίνπ θαη έγγξαθε ελεµέξσζε πξνο 

ηελ ππεξεζία γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη γηα ηπρφλ θζνξέο πνπ 

εληνπίζζεθαλ (θζνξά ηζηµεληνθνλίαο – ζπαζµέλεο ζράξεο ή θξεάηηα, θ.ι.π) 

θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 

θξεαηίνπ. 

Πηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιαµβάλεηαη θαη ν θαζαξηζµφο ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο 

θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο µε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ νµβξίσλ (απφ PVC ή 

ηζηµεληνζσιήλαο). 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ:   Δέκα Ευπώ  

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ:   10,00€ 

Άρζρο – 3 

τετ. ΟΓΟ Άρζρο Α-14  Θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο 

`ε ηάθξνπ εξείζκαηνο, ζε θάζε είδνπο έδαθνο  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΝΓΝ-1310) 
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Θαζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο 

δηαηνκήο ή ηάθξνπ εξείζκαηνο, ζε θάζε είδνπο έδαθνο,  πνπ ζα εθηειεζζεί κε 

κεραληθά κέζα ή/θαη εξγαιεία ρεηξφο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε πξνζέγγηζεο θαη ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ,  

 ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο ηάθξνπ θαη κφξθσζεο ησλ πξαλψλ 

θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ή ηνπ εξείζκαηνο,  

 ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζηαιίαο εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξάο ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο ηάθξνπο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο κε 

πιάηνο ππζκέλα έσο 0,30 m. 

Ρηκή αλά κέηξν κήθνπο. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ:   Εξήντα Πέντε λεπτά  

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ:   0,65€ 

γ./ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 

  

Α/Α ΕΡΓΑΙΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΘΗΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΘΗΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 

 

Γενικζσ 

εκςκαφζσ ςε 

ζδαφοσ 

γαιώδεσ-

ημιβραχώδεσ 

 

χετ. ΟΔΟ 

Άρθρο Α-2 

 

ΟΔΟ-1123Α 

κ.μ. 4.500 1,20 5.400,00 
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2 

Καθαριςµόσ 

φρεατίου 

υδροςυλλογήσ 

µε µονή ςχάρα 

Κατ’ απόκ. - τεμ 130 10,00 1.300,00 

3 

Καθαριςμόσ 

και μόρφωςη 

τάφρου 

τριγωνικήσ 

διατομήσ η 

τάφρου 

ερείςματοσ, ςε 

κάθε είδουσ 

ζδαφοσ 

ΟΔΟ Άρθρο  

Α-14 
ΟΔΟ-1310 μ 2.000 0,65 1.300,00 

 

 

  

  

 

ΑΘΡΟΙΜΑ 

 

8.000,00 

 

 

  

  

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΣΩΗ 2% 

(1-Εμ) 

7.840,00 

 

 

  

  

 

ΦΠΑ 24% 

 

1.881,60 

 

 

  

 

 

 

ΤΝΟΛΟ 9.721,60 

               

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΣΑΦΣΗ 
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Η ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

Έσονηαρ ςπότη 

1/. ηνπ άξζξνπ 26  παξ.  6  ηνπ  Ν.4412/2016 

2/. ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2 πεξ. γ΄ ηνπ Ν.4412/2016  

3/. ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 δ ηνπ Ν.3852/2010,  

4/. ηνπ άξζξνπ 158 παξ.7 ηνπ Ν.3463/2006  

5/. ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 46/15.01.18 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο µε ηελ νπνία θεξύρζεθε ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ν ∆ήµνο µαο  

6/.    ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1488/20.02.2018 έγγξαθό ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, αηηήζεθε ηελ 

παξάηαζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1699/23.02.2018 έγγξαθό ηνπ, αηηήζεθε ηελ 

θήξπμε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο & πνξάδσλ – 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζε Καηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιόγσ έληνλσλ 

βξνρνπηώζεσλ. 

7/. ην ππ’ αξίζκ. 259/15.03.2018 έγγξαθό ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο παξαηείλεη ηελ θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζην ζύλνιό ηνπ, έσο ηελ 28.05.2018. 

8/. ην ππ’ αξηζκ. πξση. 6241/25.05.2018 έγγξαθό ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, αηηήζεθε ηελ παξάηαζε 

ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ. 

9/.  ην ππ’ αξίζκ. 432/31.05.2018 έγγξαθό ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο παξαηείλεη ηελ θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζην ζύλνιό ηνπ, έσο ηελ 30.07.2018. 

10/. ην ππ’ αξηζκ. πξση. 592/07.08.2018  έγγξαθν ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο κε ζέκα «Παξάηαζε 

θήξπμεο ζε θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ 

ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ & ΝΟΣΗΟΤ ΠΖΛΗΟΤ ΣΖ Π.Δ.ΜΑΓΝΖΗΑ & ΠΟΡΑΓΩΝ Σεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ», έσο ηελ 30.10.2018 

11/. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ87/Α/2010 (Γ.Κ.Κ.)  

12/. Σα έθηαθηα δειηία επηθίλδπλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 

13/. Σνπ Νόκνπ 3463/2006 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ΦΔΚ 114/4, 3852/2010 Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ΦΔΚ 

87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8-8-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ. 

14/. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10307/31.08.2018 Απόθαζε Γεκάξρνπ µε ηελ νπνία δηαηέζεθε πίζησζε 

ζπλνιηθά 9.920,00επξώ, εγγεγξακκέλε ζηνλ ΚΑ 25-6262.03 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2018 

15/. Σελ ππ’ αξίζκ.  118/2018 απόθαζε ηνπ Γ.. πεξί 3
εο

 Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 

θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 755/46394/29.03.2018 απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο 

ηεξεάο Διιάδαο – Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ν. Μαγλεζίαο   

16/. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ 

17/. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην πνζό ησλ 20.000,00 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ην 

ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο 2018. 

18/. Σελ ππ’ αξίζκ. πξση. 10134/28.08.2018 ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο Μνπξεζίνπ 

19/. Tελ ππ’ αξηζκ. 981/2018 Απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο. 

20/. Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ  10550/10.09.2018 Πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο 

   και καηόπιν διαλογικήρ ζςζήηηζηρ, 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

 Εγκρίνει  την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10552/10-09-2018 Απόφαςησ Δημάρχου, ςφμφωνα με την 

οποία: 

Θξίλνληαο φηη ππάξρεη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη 

αζθάιεηα, θαζψο θαη πξφθιεζε δεκίαο ησλ Γεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ: 
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Α/. Εγκρίνει  ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10134/28.08.2018  ηερληθή έθζεζε, 

«ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΚΒΡΗΩΛ ΤΓΑΣΩΛ  ΓΖΚΟΤ ΕΑΓΟΡΑ-ΚΟΤΡΔΗΟΤ» κε ηελ 

ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ 

Β/.  Αναιέτει την εκτέλεςη ησλ εξγαζηψλ κε ηίηιν «ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΚΒΡΗΩΛ 

ΤΓΑΣΩΛ  ΓΖΚΟΤ ΕΑΓΟΡΑ-ΚΟΤΡΔΗΟΤ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.4412/16 ζηελ θάησζη επηρείξεζε, «ΘΑΙΑΛΣΕΖ 

ΑΛΣΩΛΗΟ ΣΟΤ ΗΩΑΛΛΖ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 1564-10/07/2017, ΑΦΚ 

120439720, Γ.Ν.. ΒΝΙΝ, Λνκηθή Κνξθή: Αηνκηθή Δπηρείξεζε, Γ/λζε: Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ 45 , ηαρ. Θσδ. 38222, Ιήμε πηπρίνπ 01/08/2020, Αξηζκ. ΚΔΔΞ 26568, 

θαηεγνξίεο ΝΓΝΞΝΗΗΑ Α1, ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ Α2, ΓΟΑΙΗΘΑ Α1, ΙΗΚΔΛΗΘΑ Α1, 

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗKΑ – ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΑ Α2.» 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 135/2018 

  

.Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Σα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 
& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 

    ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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