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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ 43
ηρ

   ςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ηος Γήμος 

Εαγοπάρ - Μοςπεζίος 

ΘΔΚΑ: «Περί έγκριςησ  τησ υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12557/2018 Απόφαςησ 

Δημάρχου:«ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΗΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΘΝΙΕ:   

“ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΗΘΜΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΘΘΘΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΘΝΙΕ ΣΟ ΔΘΜΟ ΗΑΓΟΡΑ-

ΜΟΤΡΕΙΟΤ(Σ.Κ.ΠΟΤΡΙΟΤ)”» 

  ηε Εαγορά, ζήκερα, 20
ε
  ηοσ κελός Νοεκβρίοσ 2018, εκέρα Σρίηε θαη ώρα 12:00κ.κ.  ζηο 

Γεκοηηθό Καηάζηεκα ηοσ Γήκοσ  Εαγοράς - Μοσρεζίοσ ζσλήιζε ζε δεκόζηαζσλεδρίαζε,  ε 

Οηθολοκηθή Δπηηροπή ηοσ Γήκοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ,   ύζηερα από ηελ 13227/15-11-2018  

πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε λόκηκα κε αποδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθφλα κε ηο  

άρζρο 75 ηοσ Ν.3852/10.  

Αθού δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαρηία, δειαδή ζε ζύλοιο επηά (7) κειώλ βρέζεθαλ παρόληα 

θαη  ηα  ηέζζερα (4)  κέιε: 

 

ΠΑΡΟΛΣΔ                                                         ΑΠΟΛΣΔ  

1. ΚΟΝΣΟΓΗΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                      1. ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ   

2. ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                            2. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ   

3. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ                            3. ΛΑΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ 

4. ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ   

 

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.  Κρινάκη Γεϊργιο Δημοτικό Τπάλληλο. 

Αποσζία ηοσ προέδροσ ηες Δπηηροπής, προήδρεσζε ο αλαπιερφηής ηοσ,  θος 

Κοληογηώργος Απόζηοιος 

Ο πρόεδρος ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής, εηζεγούκελος ηο 19
ο
ζέκα, ηόληζε όηη 

ζύκθφλα κε ηο άρζρο 72 ηοσ Ν 3852/10, ζτεηηθά κε ηης αρκοδηόηεηες ηες  

Εαγορά,   20.11.2018 

Απιθ.Αποθ  178/2018 

Αρ. Πρωη. : 158 
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Οηθολοκηθής Δπηηροπής θαη κε βάζε ηο άρζρο 58 παράγραθο 2, ζύκθφλα κε ηο 

οποίο: «όηαλ δεκηοσργείηαη άκεζος θαη προθαλής θίλδσλος ή απεηιείηαη άκεζε δεκία 

ηφλ δεκοηηθώλ ζσκθερόληφλ από ηελ αλαβοιή ιήυες απόθαζες, ο δήκαρτος κπορεί 

λα αποθαζίζεη γηα ζέκαηα ποσ αλήθοσλ ζηελ αρκοδηόηεηα ηες οηθολοκηθής ή ηες 

επηηροπής ποηόηεηας δφής. ηελ περίπηφζε ασηή οθείιεη λα σποβάιεη προς έγθρηζε 

ηε ζτεηηθή απόθαζή ηοσ θαηά ηελ επόκελε ζσλεδρίαζε ηες αληίζηοητες επηηροπής» 

 Αναθορικά με ηο θέμα, ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής θέηει ζηη 

ζσνέτεια σπόυη ηφν μελών ηης Επιηροπής ηην κάηφθι 12504/26-10-2018 Απόθαζη 

Δημάρτοσ:  ‘ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΗΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΘΝΙΕ: ‘ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΗΘΜΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΘΘΘΚΑΝ ΑΠΟ 

ΘΕΟΜΘΝΙΕ ΣΟ ΔΘΜΟ ΗΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ(Σ.Κ. ΠΟΤΡΙΟΤ) ’ 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 

ΓΖΜΟ  ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

----- 

Σατ. Γ/νζη: Ζαγορά Πηλίοσ 

Πληροθορίες: ΚΟΝΣΟΓΘΩΡΓΟ ΑΠ. 

Σηλέθωνο: 24263 50108 

Fax: 24260 23128 

Σ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ 

------ 

 

 

ΘΔΜΑ«‘ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΖΗΜΘΩΝ ΚΑΘ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΘ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΘΕ: ‘ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΘΩΝ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΘΕ ΣΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΘΟΤ(Σ.Κ. 

ΠΟΤΡΘΟΤ) ’» 

Εαγορά,30.10.2018 

Αρ. Πρωη.: 12557 

Αρ. Πρωη.: 12364 
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ΑΠΟΦΑΖ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

 

Ζχοντασ υπόψη : 

 

Α) 

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

πεξηπηψζεηο  θαη πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 32, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο µπνξεί λα πξνζθεχγνπλ ζε δηαδηθαζία µε δηαπξαγµάηεπζε 

ρσξίοπξνεγνχµελεδεµνζίεπζε ή δηαγσληζµφ». 

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

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. 

Οη 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 Οηθνλνµηθή 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 
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πξνυπνινγηζµνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, µεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ 

δεµνηηθνχ ή θνηλνηηθνχζπµβνπιίνπ. 

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

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

(έληνλεο βξνρνπηψζεηο, πιεµµχξεο, θαηνιηζζήζεηο θ.ι.π.) πνπ έπιεμαλην 

∆ήµν µαο. 

6/.    ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1488/20.02.2018 έγγξαθφ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-

Κνπξεζίνπ, αηηήζεθε ηελ παξάηαζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη κε ην ππ’ αξηζκ. 

πξση. 1699/23.02.2018 έγγξαθφ ηνπ, αηηήζεθε ηελ θήξπμε ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο Κνπξεζίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καγλεζίαο & πνξάδσλ – 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζε Θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. 

7/. ην ππ’ αξίζκ. 259/15.03.2018 έγγξαθφ ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο 

παξαηείλεη ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ 

ζην ζχλνιφ ηνπ, έσο ηελ 28.05.2018. 

8/. ην ππ’ αξηζκ. πξση. 6241/25.05.2018 έγγξαθφ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-

Κνπξεζίνπ, αηηήζεθε ηελ παξάηαζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ έληνλσλ 

βξνρνπηψζεσλ. 

9/.  ην ππ’ αξίζκ. 432/31.05.2018 έγγξαθφ ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο 

παξαηείλεη ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ 

ζην ζχλνιφ 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 ΠΔΡΗΟΥΩΛ ΣΩΛ ΓΖΚΩΛ ΕΑΓΟΡΑ-ΚΟΤΡΔΗΟΤ & 

ΛΟΣΗΟΤ ΠΖΙΗΟΤ ΣΖ Π.Δ.ΚΑΓΛΖΗΑ & ΠΟΡΑΓΩΛ Σεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΘΔΑΙΗΑ»,  έσο ηελ 30.10.2018 

11/. Σηο 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. ηελ πεξίπησζε 

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

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

12/. Σνπ Λφκνπ 3463/2006 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ΦΔΘ 
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114/4, 3852/2010 Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο ΦΔΘ 87/Α, Λ. 

4412/2016 (ΦΔΘ Α 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ. 

 

 

Β) 

13/. Σα έθηαθηα δειηία επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

14/.Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12223/25.10.2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο, µε ηελ νπνία δηαηέζεθε πίζησζε ζπλνιηθά 

6.634,00επξψ, εγγεγξακκέλε ζηνλ ΘΑ 30-7311.84 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ην έηνο 2018 

15/.Σελ ππ’ αξηζκ. 428/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί 9εο Αλακφξθσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 755/46394/29.03.2018 

απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο – Σκήκα 

Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Λ. Καγλεζίαο. 

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

17/.Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 

20.000,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 2018. 

18/. Σελ ππ’ αξίζκ. πξση. 11838/16.10.2018ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ 

19/. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 12308/26.10.2018 έγγξαθν πεξί αδπλακία 

εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο κε ηδία κέζα. 

20/.Tελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12310/26.10.2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί 

έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 

21/. Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 12316/26.10.2018Πξφζθιεζε ηνπ 

Γήκνπκαο. 

22/. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12409/29.10.2018 πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε απφ 

ηελ επηρείξεζε: «ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ ΩΘΡΑΣΖ, [κε Αξηζκφ 

Κεηξψνπ 365, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Πξάμεο Λν3/17-05-2016 ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Καγλεζίαο & 

πνξάδσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 6727-30/09/2014 απφθ. ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Θεζζαιίαο κέζσ ηνπ Δληνιέα ηνπ], ΑΦΚ 061971402, Γ.Ο.Τ. ΒΟΙΟΤ, Γ/λζε: 

Θαξατζθάθε, ηαρ. Θσδ. 38222, Ιήμε πηπρίνπ 16/05/2020, ΥΩΚΑΣΟΤΡΓΗΘΔ 

ΔΡΓΑΗΔ Δ ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΘΑΗ Δ ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΑ ΔΡΓΑ κε πξνυπνινγηζκφ 

έσο 18.000€ πιένλ ΦΠΑ», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 6.634,00ευρώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
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Α π ο υ α σ ί δ ει 

 

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, «ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ 

ΩΘΡΑΣΖ, [κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 365, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Πξάμεο 

Λν3/17-05-2016 ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ Καγλεζίαο & πνξάδσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 6727-30/09/2014 απφθ. 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο κέζσ ηνπ Δληνιέα ηνπ], ΑΦΚ 061971402, 

Γ.Ο.Τ. ΒΟΙΟΤ, Γ/λζε: Θαξατζθάθε, ηαρ. Θσδ. 38222, Ιήμε πηπρίνπ 

16/05/2020, ΥΩΚΑΣΟΤΡΓΗΘΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΘΑΗ Δ 

ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΑ ΔΡΓΑ κε πξνυπνινγηζκφ έσο 18.000€ πιένλ ΦΠΑ», ηελ αλάζεζε 

ησλ εξγαζηψλ κε ηίηιν«ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΩΛ ΠΟΤ ΠΡΟΘΙΖΘΖΘΑΛ  

ΑΠΟ ΘΔΟΚΖΛΗΔ ΣΟ ΓΖΚΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΚΟΤΡΔΗΟΤ(Σ.Θ.ΠΟΤΡΗΟΤ)», 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 11838/16.10.2018 ηερληθή πεξηγξαθή, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

 

α/ ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 

 

Κε ηα ππ’ αξίζκ. 8860/08.12.2017, 9029/14.12.2017, 9068/17.12.2017, 

9298/26.12.2017, 226/10.01.2018 , 3747/25.05.2018, 4239/14.06.2018, 

5287/31.07.2018, 5704/14.08.2018, 533/149889/24.09.2018, 550/ 

154/28.09.2018,551/154313/29.09.2018 θαη 552/154325/30.09.2018    

έγγξαθά ηεο ε ΓΔΛΗΘΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΠΡΟΣΑΗΑ - ΔΛΗΑΗΟ 

ΤΛΣΟΛΗΣΗΘΟ - ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ   (Δ..Θ.Δ) ΘΔΛΣΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ 

πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, πξνεηδνπνίεζε ηνλ Γήκν Εαγνξάο Κνπξεζίνπ γηα ηελ 

επηδείλσζε ηνπ θαηξνχ θαη ηελ πξφθιεζε επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

ηα νπνία κπνξνχλ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθά γηα ηελ πεξηνρή. 

Απφ ηνλ κήλα Γεθέκβξην έσο θαη ζήκεξα ηα έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα 

πξνθάιεζαλ αλππνιφγηζηε θαηαζηξνθή ζην νδηθφ δίθηπν, ζε έξγα ππνδνκψλ 

(θαηαπηψζεηο δξφκσλ θαη πξαλψλ, αζηνρίεο ηνηρίσλ αληηζηήξημεο), αιιά θαη ζε 

ηδηνθηεζίεο. Δηδηθά ζε πεξηνρέο κε κεγάιε θιίζε είρακε απνθφιιεζε ρσκάηηλσλ 

φγθσλ πιεζίνλ θαηνηθηψλ, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. 
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Κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 46/15.01.2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Θεζζαιίαο θεξχρζεθε ν Γήκνο Εαγνξάο-Κνπξεζίνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο.  

ηε ζπλέρεηα θαη ιφγσ ηνλ ζπλερφκελσλ έληνλσλ θαηαζηξνθηθψλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ν Γήκνο Εαγνξάο Κνπξεζίνπ  κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 

1488/20.02.2018 έγγξαθφ ηνπ, αηηήζεθε ηελ παξάηαζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο 

θαη κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 1699/23.02.2018 έγγξαθφ ηνπ, αηηήζεθε ηελ 

θήξπμε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Καγλεζίαο & πνξάδσλ – Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζε Θαηάζηαζε Έθηαθηεο 

Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. 

Κε ην ππ’ αξίζκ. 259/15.03.2018 έγγξαθφ ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο 

παξαηείλεη ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ 

ζην ζχλνιφ ηνπ, έσο ηελ 28.05.2018. 

Θαηφπηλ ιφγσ ηεο έθηαζεο ησλ δεκηψλ, ν Γήκνο Εαγνξάο-Κνπξεζίνπ κε ην ππ’ 

αξηζκ. πξση. 6241/25.05.2018 έγγξαθφ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Κνπξεζίνπ, 

αηηήζεθε ηελ παξάηαζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ. 

ε απάληεζε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ, καο ρνξεγήζεθε παξάηαζε κε ην ππ’ 

αξίζκ. 432/31.05.2018 έγγξαθφ ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Θεζζαιίαο ν νπνίνο 

παξαηείλεη ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ 

ζην ζχλνιφ ηνπ, έσο ηελ 30.07.2018. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ησλ θαηαζηξνθψλ απφ ηα πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα ζην αγξνηηθφ δίθηπν, ρνξεγήζεθε ζην Γήκν Εαγνξάο-Κνπξεζίνπ 

παξάηαζε ηεο θαηάζηαζεο ζε έθηαθηε αλάγθε κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 

592/07.08.2018  έγγξαθν ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο κε ζέκα «Παξάηαζε 

θήξπμεο ζε θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ΠΔΡΗΟΥΩΛ 

ΣΩΛ ΓΖΚΩΛ ΕΑΓΟΡΑ-ΚΟΤΡΔΗΟΤ & ΛΟΣΗΟΤ ΠΖΙΗΟΤ ΣΖ Π.Δ.ΚΑΓΛΖΗΑ 

& ΠΟΡΑΓΩΛ Σεο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΙΗΑ»,  έσο ηελ 30.10.2018 

Παξαηεξήζεθαλ έληνλα πιεκκπξηθά θαηλφκελα, πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ ππεξρείιηζε ξεκάησλ, λα πιεκκπξίζνπλ εθηάζεηο, έξγα ππνδνκήο φπσο 

δξφκνη γέθπξεο, αγξνηηθνί δξφκνη θιπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ 

αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο. 

 

 

Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ: 

1/.  Θαηαπηψζεηο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηνλ 

νδηθφ απνθιεηζκφ πεξηνρψλ ,νηθηζκψλ, πξνζβάζεσλ πξνο ην παξαιηαθφ 

κέησπν. 
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2/. Θαηαζηξνθή απφ θαηαπηψζεηο, ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, δεμακελψλ, 

πδξνκαζηεχζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή πδξνδφηεζεο πεξηνρψλ εληφο 

νηθηζκψλ. 

3/.  Αδπλακία πξφζβαζεο, ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ, ζηα δίθηπα ππνδνκψλ πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηελ ζενκελία. 

4/. Θαηαζηξνθή ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

αδπλακία πξφζβαζεο ζην 80% πεξίπνπ ηνπ δηθηχνπ. 

 

ΑΛΑΙΤΣΗΘΑ ΟΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΟΤ ΔΠΙΖΓΖΑΛ ΔΗΛΑΗ: 

 

ηελ Σ.Θ. Πνπξίνπ ηεο Γ.Δ. Εαγνξάο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ ηεο ΠΔ 

Καγλεζίαο θαηαζηξνθή δξφκνπ ζηηο ζέζεηο Ράρε θαη Θνξκφ, θαηαζηξνθή απφ 

θαηνιηζζήζεηο πιεζίνλ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θ θαηνιηζζήζεηο εληφο ηνπ 

νηθηζκνχ Πνπξίνπ. Σν αγξνηηθφ δίθηπν ζε πνιιά ζεκεία είλαη κε πξνζβάζηκν, 

ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ πξαλψλ αλάληη θαη θαηάληη ηνπ δξφκνπ θαη δηαβξψζεσλ 

ηνπ εδάθνπο. 

 

πγθεθξηκέλα ε δαπάλε αθνξά εξγαζία ζπληήξεζεο αγξνηηθψλ δξφκσλ, 

δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ησλ έληνλσλ θαηαζηξνθηθψλ πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ 

ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ , έρνπλ ππνζηεί πνιιέο βιάβεο νη νπνίεο είηε 

δπζρεξαίλνπλ είηε θαζηζηνχλ αδχλαηε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηε βαηφηεηα 

απηψλ.   

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.634,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην ΦΠΑ 24%, ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε κε Θ.Α. 30-

7311.84 θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ επηρνξήγεζε(Υξεκαηνδφηεζε 

πνζνχ 250.000,00€ ππ ’αξηζκ. πξση. 43906/24-08-2018 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ). 

Ζ δαπάλε ζα εγγξαθεί ζην Θ.Α.  30-7311.84 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

ηξέρνληνο νηθ. έηνπο. Έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξίζκ. 428/2018 Απφθαζε ηνπ 

Γ.. πεξί 9εο Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ 2827/163718/23.10.2018 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο – Σκήκα Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Λ. 

Καγλεζίαο.  
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β/ ΣΗΚΔ ΔΦΑΡΚΟΓΖ 

 

Α.Σ.1 

χετ. ΟΓΟΆρθρο Α-2 ΓΔΝΙΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΙΩΓΔ-

ΗΜΙΒΡΑΥΩΓΔ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1123Α) 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, 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 ΔΣΔΠ 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, 

- 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  

ηελ 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 
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 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 ΔΙΟΣ 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 

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 Τπεξεζία. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΟΙΟΓΡΑΦΩ:   Ένα Δυρώ και Δίκοσι Ιεπτά 

ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΩ:   0,70€ (κηθ 0,25 €/θ.κ.*ρικ*1θκ*2ρικ) = 1,20€ 

 

Α.Σ. 2 

χετ. ΟΓΟ Άρθρο Α-16 ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΩΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΔΙΓΟΤ 

ΔΓΑΦΟ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1420) 
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Άξζε θαηαπηψζεσλ ή θαηνιηζζήζεσλ εδάθνπο νπνηαζδήπνηε θχζεσο απφ ηα 

πξαλή νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ πθηζηάκελσλ νδψλ, κε ηελ ρξήζε κεραληθψλ 

κέζσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ άξζεο ησλ θαηαπηψζεσλ,  

 ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη 

απφζεζεο ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο ησλ πξντφλησλ 

θαηάπησζεο πξνο θαηαζθεπή ή ζπκπιήξσζε επηρσκάησλ ή πξνο 

πξνζσξηλή απφζεζε ή πξνο νξηζηηθή απνκάθξπλζε εθηφο ηνπ έξγνπ, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ εθζάκλσζεο, θνπήο ή/θαη εθξίδσζεο 

δέληξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλα ε δαπάλε κφξθσζεο ησλ 

πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο θαηάπησζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηπρφλ αλαγθαίνπ ζξπκκαηηζκνχ νγθνιίζσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άξζεο ησλ 

πξντφλησλ θαηάπησζεο  

Ζ άξζε θαηαπηψζεσλ επηκεηξάηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν  

ΟΙΟΓΡΑΦΩ:   Έλα Δπξψ θαη Δβδνκήληα Ιεπηά 

ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΩ:   1,20€ (κηθ 0,25 €/θ.κ.*ρικ*1θκ*2ρικ) = 1,70€ 

 

 

 

 

γ/ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ 

 

Α/Α ΔΡΓΑΗΔ 
ΑΡΗΘΚΟ 

ΣΗΚΟΙΟΓΗΟΤ 

ΘΩΓΗΘΟ 

ΑΛΑΘΔΩΡΖΖ 

ΚΟΛΑΓΑ 

ΚΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΚΖ 

ΚΟΛΑΓΑ 

€ 

ΓΑΠΑΛΖ 

1 

ΓΔΛΗΘΔ 

ΔΘΘΑΦΔ Δ 

ΔΓΑΦΟ 

ΓΑΗΩΓΔ-

ΖΚΗΒΡΑΥΩΓΔ 

χετ. ΟΓΟ 

Άρθρο Α-2 

 

ΟΓΟ-1123Α 
κ.μ. 2.375,00 1,20 2.850,00 

2 

ΑΡΖ 

ΘΑΣΑΠΣΩΔΩΛ 

ΓΗΑ ΘΑΘΔ ΔΗΓΟΤ 

ΔΓΑΦΟ 

χετ. ΟΓΟ 

Άρθρο Α-16 

 

ΟΓΟ-1420 
κ.μ. 1.470,59 1,70 2.500,00 
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ΑΘΡΟΗΚΑ 
5.350,00 

 
 

  
  

 

ΦΠΑ 24% 
1.284,00 

 
 

  
  

 

ΤΛΟΙΟ 
6.634,00 

 

 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

Έτονηας σπόυη 

1/. Σα έθηαθηα δειηία επηθίλδπλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ 

2/. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12223/25.10.2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο, µε ηελ νπνία δηαηέζεθε πίζησζε ζπλνιηθά 

6.634,00επξψ, εγγεγξακκέλε ζηνλ ΘΑ 30-7311.84 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ην έηνο 2018 

3/.Σελ ππ’ αξηζκ. 428/2018 απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί 9εο Αλακφξθσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 755/46394/29.03.2018 

απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο – Σκήκα 

Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Λ. Καγλεζίαο. 

4/.Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ 

5/.Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην πνζφ ησλ 

20.000,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο 2018. 

6/. Σελ ππ’ αξίζκ. πξση. 11838/16.10.2018ηερληθή έθζεζε ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Κνπξεζίνπ 

7/. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 12308/26.10.2018 έγγξαθν πεξί αδπλακία εθηέιεζεο 

ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο κε ηδία κέζα. 

8/.Tελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12310/26.10.2018 Απφθαζε Γεκάξρνπ πεξί 

έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 

9/. Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 12316/26.10.2018Πξφζθιεζε ηνπ 

Γήκνπκαο. 

10/. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12409/29.10.2018 πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε απφ 

ηελ επηρείξεζε: «ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ ΩΘΡΑΣΖ, [κε Αξηζκφ 

Κεηξψνπ 365, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Πξάμεο Λν3/17-05-2016 ηνπ 
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Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Καγλεζίαο & 

πνξάδσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 6727-30/09/2014 απφθ. ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Θεζζαιίαο κέζσ ηνπ Δληνιέα ηνπ], ΑΦΚ 061971402, Γ.Ο.Τ. ΒΟΙΟΤ, Γ/λζε: 

Θαξατζθάθε, ηαρ. Θσδ. 38222, Ιήμε πηπρίνπ 16/05/2020, ΥΩΚΑΣΟΤΡΓΗΘΔ 

ΔΡΓΑΗΔ Δ ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΘΑΗ Δ ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΑ ΔΡΓΑ κε πξνυπνινγηζκφ 

έσο 18.000€ πιένλ ΦΠΑ», κε πξνζθεξφκελε ηηκή 6.634,00ευρώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

 

 

και καηόπιν διαλογικής ζσζήηηζης, 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12557/30-10-2018 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: 

 

 

Α/. Εγκρίνει  ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12409/29.10.2018 προζθορά ποσ 

σποβλήθηκε από ηην επιτείρηζη: «ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ ΣΟΤ 

ΩΚΡΑΣΖ»ζχκθσλα κε ηελ σπ’ αρίθμ. πρφη. 11838/16.10.2018ηετνική έκθεζη 

ηης ηετνικής σπηρεζίας ηοσ Δήμοσ Ζαγοράς Μοσρεζίοσ 

 

 

Β/.Αναθέτειζηελ αηνκηθή επηρείξεζε: «ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΑΠΟΣΟΙΟ ΣΟΤ 

ΩΘΡΑΣΖ, [κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 365, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο Πξάμεο 

Λν3/17-05-2016 ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ Καγλεζίαο & πνξάδσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 6727-30/09/2014 απφθ. 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο κέζσ ηνπ Δληνιέα ηνπ], ΑΦΚ 061971402, 

Γ.Ο.Τ. ΒΟΙΟΤ, Γ/λζε: Θαξατζθάθε, ηαρ. Θσδ. 38222, Ιήμε πηπρίνπ 

16/05/2020, ΥΩΚΑΣΟΤΡΓΗΘΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΘΑΗ Δ 
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ΟΗΘΟΓΟΚΗΘΑ ΔΡΓΑ κε πξνυπνινγηζκφ έσο 18.000€ πιένλ ΦΠΑ», με 

προςφερόμενη τιμή6.634,00ευρώςυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, την ανάθεςη 

εργαςιϊν με τίτλο«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΣΙ ΘΕΟΜΗΝΙΕ 

ΣΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ (Σ.Κ. ΠΟΤΡΙΟΤ)»ςφμφωνα με όςα αναφέρονται 

λεπτομερϊσ ςτην υπ’ αριθμ. πρωτ. 11838/16.10.2018περιγραφή. 

 

 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 178/2018 

.Αθού αλαγλώζηεθε ηο πραθηηθό ασηό σπογράθεηαη φς αθοιούζφς. 

Ο πρόεδρος                                                                          Σα κέιε 

(σπογραθή)                                                                        (σπογραθές) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 

καα 

ο νόμιμοσ αναπληρωτήσ του  

 

ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 
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