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                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ           Αρ. Πρωτ: 36 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακού δρόμου λόγω σφοδρών ανέμων και 

ισχυρού κυματισμού» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   34 / 2022 

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), και όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τον Ν 4782/2021 και ισχύουν. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν 

από τον Ν 4782/2021 και ισχύουν. 

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, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τον Ν 4782/2021 και 

ισχύουν. 

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 «Καθαρισμός παραλιακού δρόμου λόγω 

σφοδρών ανέμων και ισχυρού κυματισμού» 

6) Το υπ’ αριθμ.1588/21-02-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010091301 2022-02-21) πρωτογενές αίτημα 

του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

7) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ: 

64.6279.01. 

8) Την υπ’ αριθ. 1594/21-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:972ΥΩ6Ι-Ο2Ψ)  και 

β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1
α
 του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 202. 

9) Την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 1605/22-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010095158 2022-02-22) πρόσκληση 

για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

10) Τις υποβληθείσες προσφορές. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός παραλιακού δρόμου λόγω 

σφοδρών ανέμων και ισχυρού κυματισμού», εκτιμώμενης αξίας δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν 

πενήντα ευρώ (15.150,00 €), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εργασίας με τίτλο 

«Καθαρισμός παραλιακού δρόμου λόγω σφοδρών ανέμων και ισχυρού κυματισμού» ως 

κάτωθι: 

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν τον καθαρισμό της παραλιακής 

οδού της Σωτηρίτσας της ΔΕ Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. Εξαιτίας της θεομηνίας και τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, με σφοδρούς ανέμους και ισχυρό κυματισμό παρατηρήθηκαν 

εκτεταμένες προσχώσεις, επιχωματώσεις και κάλυψη με φερτά και αφρώδες υλικά στον παραλιακό 

δρόμο της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η 

παραλιακή οδός σε πολλά σημεία, την διέλευση της κυκλοφορίας με πολλές δυσκολίες αλλά και των 

αποκλεισμό των παραλιακών ιδιοκτησιών. Για την ασφαλή χρήση του παραλιακού δρόμου θα πρέπει 

να καθαριστούν άμεσα το κατάστρωμα και τα ερείσματα της οδού από τα φερτά υλικά και από τους 

αφρούς που εναποτέθηκαν, καθιστώντας το δίκτυο της παραλιακής οδού ασφαλές και λειτουργικό.  

Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό της παραλιακής οδού και των ερεισμάτων, με 

προτεραιότητα στα σημεία όπου η εναπόθεση των υλικών είναι έντονη και δυσχεραίνει την ασφαλή 

διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Ειδικότερα θα καθαριστεί η παραλιακή οδός σε όλη την παραλιακή 

έκταση της Κοινότητας Σωτηρίτσας. Οι εργασίες καθαρισμού κρίνονται άμεσες και αναγκαίες, 

προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχημάτων και να εξασφαλιστεί η 

λειτουργικότητα του δικτύου της παραλιακής οδού της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας. 

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 

 Καθαρισμός οδών από φερτά υλικά   

 Καθαρισμός οδών από αφρούς θαλάσσης  

 Φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των υλικών με μηχανικά μέσα 

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και απόρριψη των 

υλικών σε κατάλληλα σημεία με ευθύνη του αναδόχου. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

Μεταφορά υλικών με χρήση 
φορτηγού αυτοκινήτου 

ώρες 80,00 45,00 3.600,00 

Εργασίες καθαρισμού οδών με τη 
χρήση φορτωτή - εκσκαφέα 
ισχύος από 101 έως 140 HP 

ώρες 100,00 50.00 5.000,00 

Εργασίες καθαρισμού οδών με τη 
χρήση φορτωτή - εκσκαφέα 

ισχύος έως 100 HP 
ώρες 110,00 30.00 3.300,00 

Εργασίες καθαρισμού οδών με τη 
χρήση φορτωτάκι ισχύος από 50 

έως 60 HP 
ώρες 130,00 25,00 3.250,00 

  Άθροισμα  15.150,00 

  Φ.Π.Α. 24,00 %   3.636,00 

  Γενικό Σύνολο 18.786,00 
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  Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακού δρόμου λόγω 

σφοδρών ανέμων και ισχυρού κυματισμού», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική 

περιγραφή, στον Ρήγα Νικόλαο του Θεοδώρου που εδρεύει στην Μελιβοία, με ΑΦΜ 029814015, 

ΔΟΥ:Λάρισας, ΤΚ 40003, τηλ. 6977009849, έναντι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν 

πενήντα ευρώ (15.150,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

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

χρηματοδότηση (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν) του Υπουργείου Εσωτερικών. Στον προϋπολογισμό 

εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.64.6279.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/03/2022 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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

την υποβολή από τον ανάδοχο 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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