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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 44/2011
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή
τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Καρίτσας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. 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.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
3. Την υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/86 (ΦΕΚ 137/86 τεύχος Β’) απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ποσών για απευθείας ανάθεση μικρών έργων
ή
έργων
συντήρησης»,
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
υπ’
αρ.
Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547Β') όμοια
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Π.Δ. 229/99
5. Την ανάγκη που προέκυψε για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που
προκλήθηκαν στον παραλιακό δρόμο στο Κόκκινο Νερό της Τ.Κ. Καρίτσας του
Δήμου Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε απευθείας το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ.
Καρίτσας» στον Σίμο Ευάγγελο του Νικολάου, Εργοληπτική Επιχείρηση με αριθμό
ΜΕΕΠ 12889 που εδρεύει στη Λάρισα (Ταχ. Δ/νση: Ολύμπου 24, Τ.Κ.: 412 22)
έναντι αμοιβής 7.200,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική
Περιγραφή και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Έργου
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των
ζημιών που προκλήθηκαν στον παραλιακό άξονα στον οικισμό του Κόκκινου Νερού
της Τ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Αγιάς. Εξαιτίας της διαβρωτικής δράσης της
θάλασσας για σειρά ετών ο παραλιακός δρόμος υπέστη εκτεταμένη καθίζηση και
υποσκαφή του υποστρώματος της οδού καθιστώντας τον παραλιακό δρόμο
εξαιρετικά επικίνδυνο και μη προσβάσιμο από οποιοδήποτε όχημα. Η σοβαρότητα
του προβλήματος έγινε προφανής όταν κατά τη διέλευση φορτηγού οχήματος από
τη συγκεκριμένη οδό τμήμα του οδοστρώματος υποχώρησε, με συνέπεια την
πρόκληση ζημιών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω ζημιών κρίνεται άμεση και αναγκαία,
προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων και
άλλων ατυχημάτων, να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών και
να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στον κεντρικό παραλιακό δρόμο του οικισμού
του Κόκκινου Νερού.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
 Γενική εκσκαφή του εδάφους με χρήση μηχανικών μέσων με τη συσσώρευση
των προϊόντων εκσκαφής,
 Σκυροδέτηση θεμελίων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
 Κατασκευή
λιθοδομής
ανωδομών
από
αργούς
λίθους
με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 ½ των 150kg τσιμέντου
 Διαμόρφωση όψεων της λιθοδομής με τη διαλογή των λίθων που
τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την κατάλληλη επεξεργασία τους

Περιγραφή εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

M3

2. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

M3

3. Κατασκευή λιθοδομής
ανωδομών

M3

4.Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών

M2

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

97,50

4,10

35,00

94,00

3.290,00

10,80

143,00

1.554,40

23,00

26,50

Άθροισμα

Δαπάνη

399,75

609,50

5.853,65

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

1.346,34
7.200,00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

