
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αγιά,    22/11/2012
                                           Αρ. Πρωτ: 154

ΑΠΟΦΑΣΗ   138/2012

ΘΕΜΑ:  Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός 
οδών & ρεμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)   
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β΄και παρ. 7) του Ν.3463/06 

(Δ.Κ.Κ.) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και την υπ' αριθ. 

35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010,  τεύχος  Β΄)  απόφαση  Υπ. 
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 
2362/95για  τη  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  που  αφορούν  προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

6. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58,  παρ.  2  και  του  άρθρου  72,  παρ.  Δ  του  Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

7. Την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
οδών και  ρεμάτων,  που προέκυψε  λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην 
περιοχή. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                                                                                                   
Α) Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την 
αντιμετώπιση  πλημμυρικών  φαινομένων»  στον  Χατζάκο  Δημήτριο του 
Χριστόφορου, που εδρεύει  στην Αγιά,  με ΑΦΜ 034338676 -  ΔΟΥ: Α’  Λάρισας, 
έναντι  αμοιβής  4.920,00  € 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 για τον καθαρισμό των οδών και των 
ρεμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και 
των ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή από την 20η 

Νοεμβρίου 2012. Οι δρόμοι και τα ρέματα έχουν υποστεί σοβαρές καθιζήσεις και 
σημαντικές  διαβρώσεις,  ενώ  τόνοι  φερτών  υλικών  βρίσκονται  πάνω  στο 
οδόστρωμα  και  στην  κοίτη  των  ρεμάτων  με  αποτέλεσμα  την  διακοπή  της 
κυκλοφορίας και την διακοπή ροής των υδάτων αντίστοιχα.



Η  εκτέλεση  της  εργασίας  καθαρισμού  των  οδών  και  των  ρεμάτων  κρίνεται 
επείγουσα  και  αναγκαία,  προκειμένου  να  αποτραπεί  το  ενδεχόμενο  πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση των 
οχημάτων, όπως και να αποτραπεί η πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων λόγω 
της  σημαντικής  μείωσης  της  δυνατότητας  απορροής  των  ρεμάτων.  Συντρέχει 
άμεση ανάγκη για την αποκατάσταση των δρόμων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη  λειτουργία  του  οδικού  δικτύου  της  περιοχής,  ώστε  να  μην 
δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα 
Μαζικής  Μεταφοράς,  κάλυψη  αναγκών  διαβίωσης,  πρόσβαση  σε  νοσοκομεία, 
ιατρούς,  κ.τ.λ.).  Επίσης  η  άμεση  ανάγκη  καθαρισμού  των  ρεμάτων  για  την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 
Γενικές εκσκαφές εδαφών ανεξαρτήτως βάθους και πλάτους και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  μέσο,  φορτοεκφόρτωση  και  απομάκρυνση  των  υλικών  εκσκαφής 
(άμμος, φερτά υλικά, κ.α.) με μηχανικά μέσα, άρση των καταπτώσεων, εργασίες 
ισοπέδωσης και μόρφωσης του χώρου. 

Προϋπολογιστικός Πίνακας

Περιγραφή εργασίας
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη

Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων

Τεμ
1 4.000,00 4.000,00

Άθροισμα 4.000,00

Φ.Π.Α. 23,00 % 920,00

Γενικό Σύνολο 4.920,00

Β) Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την 
αντιμετώπιση  πλημμυρικών  φαινομένων»  στον  Χριστούλα  Ιωάννη του 
Αθανασίου,  που  εδρεύει  στην  Ανάβρα  Αγιάς,  με  ΑΦΜ  045093637  -  ΔΟΥ:  Α’ 
Λάρισας),   έναντι  αμοιβής  6.027,00 € 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 για τον καθαρισμό των οδών και των 
ρεμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και 
των ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή από την 20η 

Νοεμβρίου 2012. Οι δρόμοι και τα ρέματα έχουν υποστεί σοβαρές καθιζήσεις και 
σημαντικές  διαβρώσεις,  ενώ  τόνοι  φερτών  υλικών  βρίσκονται  πάνω  στο 
οδόστρωμα  και  στην  κοίτη  των  ρεμάτων  με  αποτέλεσμα  την  διακοπή  της 
κυκλοφορίας και την διακοπή ροής των υδάτων αντίστοιχα.

Η  εκτέλεση  της  εργασίας  καθαρισμού  των  οδών  και  των  ρεμάτων  κρίνεται 
επείγουσα  και  αναγκαία,  προκειμένου  να  αποτραπεί  το  ενδεχόμενο  πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση των 
οχημάτων, όπως και να αποτραπεί η πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων λόγω 
της  σημαντικής  μείωσης  της  δυνατότητας  απορροής  των  ρεμάτων.  Συντρέχει 
άμεση ανάγκη για την αποκατάσταση των δρόμων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη  λειτουργία  του  οδικού  δικτύου  της  περιοχής,  ώστε  να  μην 
δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα 
Μαζικής  Μεταφοράς,  κάλυψη  αναγκών  διαβίωσης,  πρόσβαση  σε  νοσοκομεία, 



ιατρούς,  κ.τ.λ.).  Επίσης  η  άμεση  ανάγκη  καθαρισμού  των  ρεμάτων  για  την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 
Γενικές εκσκαφές εδαφών ανεξαρτήτως βάθους και πλάτους και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  μέσο,  φορτοεκφόρτωση  και  απομάκρυνση  των  υλικών  εκσκαφής 
(άμμος, φερτά υλικά, κ.α.) με μηχανικά μέσα, άρση των καταπτώσεων, εργασίες 
ισοπέδωσης και μόρφωσης του χώρου. 

Προϋπολογιστικός Πίνακας

Περιγραφή εργασίας
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη

Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων

Τεμ
1 4.900,00 4.900,00

Άθροισμα 4.900,00

Φ.Π.Α. 23,00 % 1.127,00

Γενικό Σύνολο 6.027,00

Γ) Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την 
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στον Χύμα Βασίλειο του Ιωάννη, 
που  εδρεύει  στους  Ξυλάδες  Φαρσάλων,  (ΑΦΜ:018061333,  ΔΟΥ:  Φαρσάλων), 
έναντι  αμοιβής  2.952,00  € 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 για τον καθαρισμό των οδών και των 
ρεμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και 
των ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή από την 20η 

Νοεμβρίου 2012. Οι δρόμοι και τα ρέματα έχουν υποστεί σοβαρές καθιζήσεις και 
σημαντικές  διαβρώσεις,  ενώ  τόνοι  φερτών  υλικών  βρίσκονται  πάνω  στο 
οδόστρωμα  και  στην  κοίτη  των  ρεμάτων  με  αποτέλεσμα  την  διακοπή  της 
κυκλοφορίας και την διακοπή ροής των υδάτων αντίστοιχα.

Η  εκτέλεση  της  εργασίας  καθαρισμού  των  οδών  και  των  ρεμάτων  κρίνεται 
επείγουσα  και  αναγκαία,  προκειμένου  να  αποτραπεί  το  ενδεχόμενο  πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση των 
οχημάτων, όπως και να αποτραπεί η πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων λόγω 
της  σημαντικής  μείωσης  της  δυνατότητας  απορροής  των  ρεμάτων.  Συντρέχει 
άμεση ανάγκη για την αποκατάσταση των δρόμων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη  λειτουργία  του  οδικού  δικτύου  της  περιοχής,  ώστε  να  μην 
δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα 
Μαζικής  Μεταφοράς,  κάλυψη  αναγκών  διαβίωσης,  πρόσβαση  σε  νοσοκομεία, 
ιατρούς,  κ.τ.λ.).  Επίσης  η  άμεση  ανάγκη  καθαρισμού  των  ρεμάτων  για  την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 
Γενικές εκσκαφές εδαφών ανεξαρτήτως βάθους και πλάτους και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  μέσο,  φορτοεκφόρτωση  και  απομάκρυνση  των  υλικών  εκσκαφής 
(άμμος, φερτά υλικά, κ.α.) με μηχανικά μέσα, άρση των καταπτώσεων, εργασίες 
ισοπέδωσης και μόρφωσης του χώρου. 



Προϋπολογιστικός Πίνακας

Περιγραφή εργασίας
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη

Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων

Τεμ
1 2.400,00 2.400,00

Άθροισμα 2.400,00

Φ.Π.Α. 23,00 % 552,00

Γενικό Σύνολο 2.952,00

Δ) Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την 
αντιμετώπιση  πλημμυρικών  φαινομένων» στον  Μάκκα  Αναστάσιο  του 
Μιχαήλ,  που  εδρεύει  στην  οδό  Ρούσβελτ  24  στη  Λάρισα,  (ΑΦΜ:104412340, 
ΔΟΥ:Α’  Λάρισας),  έναντι  αμοιβής  7.380,00 € 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 για τον καθαρισμό των οδών και των 
ρεμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και 
των ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή από την 20η 

Νοεμβρίου 2012. Οι δρόμοι και τα ρέματα έχουν υποστεί σοβαρές καθιζήσεις και 
σημαντικές  διαβρώσεις,  ενώ  τόνοι  φερτών  υλικών  βρίσκονται  πάνω  στο 
οδόστρωμα  και  στην  κοίτη  των  ρεμάτων  με  αποτέλεσμα  την  διακοπή  της 
κυκλοφορίας και την διακοπή ροής των υδάτων αντίστοιχα.

Η  εκτέλεση  της  εργασίας  καθαρισμού  των  οδών  και  των  ρεμάτων  κρίνεται 
επείγουσα  και  αναγκαία,  προκειμένου  να  αποτραπεί  το  ενδεχόμενο  πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση των 
οχημάτων, όπως και να αποτραπεί η πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων λόγω 
της  σημαντικής  μείωσης  της  δυνατότητας  απορροής  των  ρεμάτων.  Συντρέχει 
άμεση ανάγκη για την αποκατάσταση των δρόμων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη  λειτουργία  του  οδικού  δικτύου  της  περιοχής,  ώστε  να  μην 
δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα 
Μαζικής  Μεταφοράς,  κάλυψη  αναγκών  διαβίωσης,  πρόσβαση  σε  νοσοκομεία, 
ιατρούς,  κ.τ.λ.).  Επίσης  η  άμεση  ανάγκη  καθαρισμού  των  ρεμάτων  για  την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 
Γενικές εκσκαφές εδαφών ανεξαρτήτως βάθους και πλάτους και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  μέσο,  φορτοεκφόρτωση  και  απομάκρυνση  των  υλικών  εκσκαφής 
(άμμος, φερτά υλικά, κ.α.) με μηχανικά μέσα, άρση των καταπτώσεων, εργασίες 
ισοπέδωσης και μόρφωσης του χώρου. 

Προϋπολογιστικός Πίνακας

Περιγραφή εργασίας
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη

Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων

Τεμ
1 6.000,00 6.000,00

Άθροισμα 6.000,00

Φ.Π.Α. 23,00 % 1.380,00

Γενικό Σύνολο 7.380,00



Ε) Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την 
αντιμετώπιση  πλημμυρικών  φαινομένων» στον  Χαρατσή  Ιωάννη του 
Δημητρίου,  που  εδρεύει  στη  Μελιβοία  Αγιάς,  με  ΑΦΜ  016606342  -  ΔΟΥ:  Α’ 
Λάρισας,   έναντι  αμοιβής  3.321,00 € 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 για τον καθαρισμό των οδών και των 
ρεμάτων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και 
των ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή από την 20η 

Νοεμβρίου 2012. Οι δρόμοι και τα ρέματα έχουν υποστεί σοβαρές καθιζήσεις και 
σημαντικές  διαβρώσεις,  ενώ  τόνοι  φερτών  υλικών  βρίσκονται  πάνω  στο 
οδόστρωμα  και  στην  κοίτη  των  ρεμάτων  με  αποτέλεσμα  την  διακοπή  της 
κυκλοφορίας και την διακοπή ροής των υδάτων αντίστοιχα.

Η  εκτέλεση  της  εργασίας  καθαρισμού  των  οδών  και  των  ρεμάτων  κρίνεται 
επείγουσα  και  αναγκαία,  προκειμένου  να  αποτραπεί  το  ενδεχόμενο  πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση των 
οχημάτων, όπως και να αποτραπεί η πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων λόγω 
της  σημαντικής  μείωσης  της  δυνατότητας  απορροής  των  ρεμάτων.  Συντρέχει 
άμεση ανάγκη για την αποκατάσταση των δρόμων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη  λειτουργία  του  οδικού  δικτύου  της  περιοχής,  ώστε  να  μην 
δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα 
Μαζικής  Μεταφοράς,  κάλυψη  αναγκών  διαβίωσης,  πρόσβαση  σε  νοσοκομεία, 
ιατρούς,  κ.τ.λ.).  Επίσης  η  άμεση  ανάγκη  καθαρισμού  των  ρεμάτων  για  την 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 
Γενικές εκσκαφές εδαφών ανεξαρτήτως βάθους και πλάτους και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  μέσο,  φορτοεκφόρτωση  και  απομάκρυνση  των  υλικών  εκσκαφής 
(άμμος, φερτά υλικά, κ.α.) με μηχανικά μέσα, άρση των καταπτώσεων, εργασίες 
ισοπέδωσης και μόρφωσης του χώρου. 

Προϋπολογιστικός Πίνακας

Περιγραφή εργασίας
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη

Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων

Τεμ
1 2.700,00 2.700,00

Άθροισμα 2.700,00

Φ.Π.Α. 23,00 % 621,00

Γενικό Σύνολο 3.321,00

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


