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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την εργασία «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΣΑ», καθορισμός των  όρων της πρόσκλησης 

της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016) και συγκρότηση της τριμελούς 
επιτροπής διαπραγμάτευσης 
 
                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  
 Έχοντας υπόψη:   
 

1) Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 και ιδιαιτέρως  του άρθρου 58 § 2  σύμφωνα με τις οποίες: 
«Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών 
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για 
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας 
ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά 
την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

2) Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως την παρ.2 του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α 
3) Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006 και ιδιαιτέρως του άρθρου 158 § 7  σύμφωνα με το οποίο 

«Στις περιπτώσεις του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 
έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση 
ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται 
στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

4) Την αναγκαιότητα της εργασίας   «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ 
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΣΑ» 

5) Το 18206/18.6.2021 επείγον έγγραφο του Δήμου Κατερίνης 

 

 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α) εγκρίνουμε τις από 30.6.2021 τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΣΑ» ως εξής: 

 
Η παρούσα αφορά την κατεδάφιση επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Καρίτσα Πιερίας, 
σύμφωνα με το 18206 /18.6.2021 επείγον έγγραφο του Δήμου Κατερίνης 
 

 
Η ανάθεση  θα γίνει σύμφωνα με: 
 
α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 32 § 2 γ΄ 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 158 § 7 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις οποίες: «Στις περιπτώσεις του 
στοιχείου β' της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, 
εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία 
τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

 
 
 
 
 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Αρ. 
Τιμ. 

Περιγραφή μ/μ Ποσότητα Τιμή 
Μον. 

Μερική 
Δαπάνη 

1 Καθαίρεση μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων m3 500 10€ 5000€ 

2 Δαπάνες απόθεσης σε αδειοδοτημένο ΑΕΕΚ tn 900 3,50€ 3150€ 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    8150€ 

 ΦΠΑ 24%    1956€ 

 ΣΥΝΟΛΟ    10106€ 

 
 
Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Η ανάθεση θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
 
 
 

Β)  Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης για την εργασία με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΣΑ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν. 
 

 

 
Γ) Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης  ως εξής: 
 
Στον υποψήφιο ανάδοχο θα σταλεί πρόσκληση, για να υποβάλει, την προσφορά του που θα 
συνίσταται: 
Α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει: 
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής (αποδεικτικά μέσα) ήτοι: 

α. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται πως δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα   

δ. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει : 1) ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 2) τους   
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός 
φορέας 
   

Β) Από τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς που περιέχει την οικονομική προσφορά 
υπογεγραμμένη. 
Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα από 
πρόσκληση της υπηρεσίας.  
 
Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την κατωτέρω τριμελή 
επιτροπή. 
 
Η κατωτέρω τριμελής επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 
έλεγχο δικαιολογητικών, και στη συνέχεια αποσφράγιση και έλεγχο οικονομικής προσφοράς, 
εισήγηση για ανάθεση). Τα ανωτέρω στάδια μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση 
της επιτροπής. 
 

Δ) Συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 



 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο  Χατζημήτρος Ηρακλής 
Αναπληρωματικός του Προέδρου ορίζεται η Μερέση Αικατερίνη 
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ο Μπονοβόλιας Νικόλαος και αναπληρωματικός του ο 
Γρηγοριάδης Κων/νος. Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα 
εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση 
της σύμβασης. (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
43 του Ν.4605/2019).  
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 
 
Κοινοποίηση : 

Υπηρεσίες του Δήμου  

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Χατζημήτρος Ηρακλής Π.Ε. Πολιτικών Μηχ/κών 

2 Μπονοβόλιας Νικόλαος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 Συρανίδης  Βασίλειος   ΠΕ Δασολόγων 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Μερέση Αικατερίνη Π.Ε.  Αρχ/νων Μηχ/κών  

2 Γρηγοριάδης Κων/νος  ΔΕ Διοικητικού  

3 Μαυρομμάτης Ζαχαρίας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 

  


