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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ            Αρ. Πρωτ: 560 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτισμάτων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   556 / 2016  

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
22 του Ν.4144/2013. 

6) Την αναγκαιότητα παροχής της εργασίας «Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων 
κτισμάτων» 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με τις 
αριθμ. 145/2016 και 169/2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό 
πρωτοκόλλου 9036/26-09-2016 και 11613/30-11-2016 αντίστοιχα. 

8) Την από 06/11/2016 υποβληθείσα προσφορά. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Εργασίες κατεδάφισης 
ετοιμόρροπων κτισμάτων», εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και δεκατρία 
λεπτά (2.016,13 €), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την ακόλουθη τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της εργασίας 
με τίτλο «Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτισμάτων». 

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 
 

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση μέρους των εργασιών που αφορούν την 
κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτιρίων στον Δήμο Αγιάς. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες 
για την κατεδάφιση της ετοιμόρροπης οικοδομής ιδιοκτησίας του κ. Σβερκούλη Κωνσταντίνου 
η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση των 
κατάλληλων μηχανικών μέσων. 

Πρόκειται για παλαιά λιθόκτιστη, ετοιμόρροπη, εγκαταλειμμένη διώροφη κατοικία της 
οποίας έχει καταρρεύσει το μεγαλύτερο τμήμα ενώ το υπόλοιπο παρουσιάζει έντονες 
ρηγματώσεις των τοιχοποιών, απόκλιση από την κατακόρυφο δηλωτικό της στατικής του 
επάρκειας. Επίσης αποτελεί κίνδυνο για τους διερχόμενους κατοίκους καθώς βρίσκεται σε 
κατοικημένη περιοχή και υπάρχει πτώση υλικών. Η οικοδομή έχει κριθεί κατεδαφιστέα από 
την Διεύθυνση Πολεοδομίας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λαρισαίων.  

Κατά την κατεδάφιση θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την 
προστασία των εργαζομένων όπως και των γύρω κατοίκων και ιδιοκτησιών, σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία για τα οποία πριν από την έναρξη των 
εργασιών θα κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία σχέδιο ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) (ΠΔ 
305/96) και φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) (ΠΔ 305/96). 

ΑΔΑ: Ω5ΠΨΩ6Ι-ΣΥΥ



Η συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους υγιεινής και ασφάλειας 
στον Δήμου Αγιάς. 

 
Για την συγκεκριμένη εργασία, απαιτείται εργασία με τη χρήση κατάλληλων 

μηχανικών μέσων. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 
 

 Κατεδάφιση Κτιρίου 

 Συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων της κατεδάφισης 

 Καθαρισμός – Διαμόρφωση οικοπέδου 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων 
κτισμάτων 

Τεμ 
1 2.016,13 2.016,13 

  Άθροισμα  2.016,13 

  Φ.Π.Α. 24,00 % 483,87 

  Γενικό Σύνολο 2.500,00 

 

  Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων 

κτισμάτων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, στον Περδίκη Γεώργιο 

του Κων/νου που εδρεύει στην Κάτω Σωτηρίτσα της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, με 

ΑΦΜ 042657884 - ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, ΤΚ 40003, τηλ. 6944143709, έναντι του ποσού των δύο 

χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (2.016,13 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από  

πόρους του Δήμου Αγιάς και από ΣΑΤΑ 2016, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος 

έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6261.01 και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 30/12/2016 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση 

εργασιών. 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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