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                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ            Αρ. Πρωτ: 208 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

καθαιρέσεων» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   205 / 2020 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133). 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 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) Την αναγκαιότητα παροχής της εργασίας «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων» 

6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ 

αριθμ. 472/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 5808/01-07-

2020. 

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων», εκτιμώμενης αξίας χίλια διακόσια εννέα και εξήντα οχτώ 

λεπτά (1.209,68 €), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα της 

εργασίας με τίτλο «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων». 

 
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 

 
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την διαχείριση των προϊόντων 

εκσκαφών, κατεδαφίσεων και πάσης φύσης καθαιρέσεων, με σκοπό την εξασφάλιση της καθαριότητας 

και της αισθητικής των χώρων του Δήμου Αγιάς.    
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Ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο που έχει διαπιστωθεί ότι κατά την εκτέλεση χωματουργικών ή 

οικοδομικών εργασιών στα όρια του Δήμου Αγιάς, γίνεται ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπάζων, 

οικοδομικών υλικών και άλλων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, δημοτικές εκτάσεις και λοιπούς 

κοινόχρηστους χώρους με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατά τόπους μικρών χωματερών και ιδιαίτερα 

στους παραλιακούς οικισμούς της ΔΕ Μελιβοίας και της ΔΕ Ευρυμενών, είναι απαραίτητη η συλλογή 

και διαχείριση των υλικών αυτών. Η κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων κατά τόπους βρίσκεται σε 

άσχημη κατάσταση καθώς είναι διάσπαρτοι με προϊόντα εκσκαφών, κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων αλλά 

κυρίως με διάφορα οικοδομικά υλικά λόγω των εργασιών συντήρησης των κατοικιών αλλά και των 

λοιπών εγκαταστάσεων. Για την οργανωμένη συλλογή και διαχείριση των υλικών αυτών που 

εγκαταλείπονται διάσπαρτα σε όλα τα σημεία απαιτείται η επιλογή κατάλληλου αναδόχου για την 

συλλογή, την διαχείρισή τους και στη συνέχεια την μεταφορά τους σε πιστοποιημένο χώρο 

εναπόθεσης. 

Με σκοπό την οργανωμένη εκκαθάριση των κατά τόπους παράνομων χωματερών την 

προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την καθαριότητα και αισθητική αναβάθμιση των χώρων του 

Δήμου Αγιάς απαιτείται συλλογή και διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 

καθαιρέσεων.. 

Τα προϊόντα και τα υλικά αυτά θα μεταφέρονται σε κατάλληλους πιστοποιημένους χώρους για 

την εναπόθεση και διαχείριση των υλικών αυτών.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Διάρκεια 
(μήνες) Δαπάνη 

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων 

Τεμ. 1,00 1.209,68 

 
3 1.209,68 

  Άθροισμα   1.209,68 

  Φ.Π.Α. 24,00 %     290,32 

  Γενικό Σύνολο  1.500,00 

 
Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, 

κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, 

στην εταιρία ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.  που εδρεύει στην οδό Διονύσου 39 στη Λάρισα, ΤΚ 41447, με ΑΦΜ 

999530306,  ΔΟΥ: Λάρισας, τηλ. 6944233462, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αβρανά Φίλιππο, 

έναντι του ποσού των χίλια διακόσια εννέα και εξήντα οχτώ λεπτά (1.209,68 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

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

του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, 

η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6279.11 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 30/09/2020 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. 
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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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