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ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2013
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες
απομάκρυνσης προϊόντων κατολισθήσεων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Την με αρ. πρωτ. 4840/16-4-2013 απόφαση του Διατάκτη περί δέσμευσης της
σχετικής πίστωσης
6. Την υπ΄ αριθ. 61/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης
πιστώσεων
7. Την Έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Πολ. Μηχ/κου Σίσκου Ιωάννη, που
συντάχθηκε το Φεβρουάριο του 2013, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 977/28-012013 αιτήματος του Δήμου προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
8. Την ανάγκη που προέκυψε για την απομάκρυνση των προϊόντων
κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Εργασίες απομάκρυνσης προϊόντων
κατολισθήσεων» στον Σιμψιρή Γρηγόριο του Σπυρίδωνα, που εδρεύει στην
Σωτηρίτσα Αγιάς, (ΑΦΜ:042657927, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας), έναντι αμοιβής 2.000,00
ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και
τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την
απομάκρυνση των προϊόντων κατολισθήσεων στον δρόμο σύνδεσης της Τ.Κ.
Μεγαλοβρύσου με τη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς, όπου συνέβησαν εκτεταμένες

κατολισθήσεις εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων κατά τη χειμερινή
περίοδο. Τα πρανή του ορεινού όγκου κατά μήκος του δρόμου Αγιάς –
Μεγαλοβρύσου έχουν υποστεί σοβαρές διαβρώσεις και έχουν γίνει κατολισθήσεις
σε πολλά τμήματα του δρόμου, ενώ καθημερινά παρατηρούνται καταπτώσεις
βράχων πάνω στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ δύσκολη και
επικίνδυνη η κυκλοφορία των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό. Το πιο επικίνδυνο
σημείο του δρόμου βρίσκεται λίγο πριν τη διασταύρωση με το δρόμο που οδηγεί
μέσα από τον οικισμό του Μεταξοχωρίου προς το Μεγαλόβρυσο στην περιοχή που
είχε πληγεί από την εκτεταμένη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το 2007 και κατέκαψε
μια μεγάλη κατάφυτη έκταση. Στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει υποσκαφή του
εδάφους έδρασης ενός ιδιαίτερα ογκώδους τεμαχίου βράχου που προεξέχει από το
υπόλοιπο ανάγλυφο.
Ο Δήμος Αγιάς απέστειλε με το υπ΄ αριθμ. 977/28-01-2013 έγγραφό του,
αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης στο ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής
Θεσσαλίας. Το ΤΕΕ όρισε πραγματογνώμονα τον Πολιτικό Μηχανικό Σίσκο Ιωάννη,
ο οποίος μετά από επιτόπια επίσκεψη – αυτοψία στην περιοχή συνέταξε την από το
Φεβρουάριο του 2013 σχετική Έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
Η παραπάνω εργασία κρίνεται άμεση και αναγκαία, λόγω των φαινομένων
κατολίσθησης που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των
διερχόμενων οχημάτων.
Για την απομάκρυνση των προϊόντων κατολισθήσεων απαιτείται εργασία με
τη χρήση μηχανημάτων, όπως φορτωτής - εκσκαφέας, μικρό ανατρεπόμενο, ενώ
στο σημείο όπου βρίσκεται ο ογκώδης βράχος που χρήζει απομάκρυνσης είναι
απαραίτητη η διαμόρφωση πρόσβασης και εν συνεχεία η χρήση διογκωτικών
υλικών για το θρυμματισμό του. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής
εργασίες:
•

•
•
•
•

Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής
Άρση καταπτώσεων
Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά καταπτώσεων και υλικών εκσκαφής
Διαμόρφωση πρανών του δρόμου, όπου έχει υποστεί ζημιές ή μικρές
παραμορφώσεις
Επιχωματώσεις – Διαμορφώσεις κλίσεων

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και
απόρριψη των υλικών σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Απομάκρυνση προϊόντων
κατολισθήσεων

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

1.626,00

1.626,00

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο

1.626,00
23,00 %

374,00
2.000,00

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται
στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και
κοινοποιείται αρμοδίως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

