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ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες
αποκατάστασης δασικών δρόμων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Την υπ΄ αριθ. 225/2011 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ΄ αριθ. 60/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την αποκατάσταση των δασικών δρόμων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Εργασίες αποκατάστασης δασικών
δρόμων» στον Χριστούλα Ιωάννη του Αθανασίου, που εδρεύει στην Ανάβρα
Αγιάς , με ΑΦΜ 045093637,ΔΟΥ Αγιάς, έναντι αμοιβής 12.300,00 € με το Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο
Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των
δασικών δρόμων. Εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου οι δασικοί δρόμοι έχουν υποστεί μεγάλες καθιζήσεις με αποτέλεσμα να
μην είναι προσπελάσιμοι. Η αποκατάσταση των ανωτέρω ζημιών κρίνεται άμεση
και αναγκαία, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης πυροσβεστικών
οχημάτων για την κατάσβεση πυρκαγιών ενόψει του καλοκαιριού αλλά και την
διέλευση άλλων αγροτικών οχημάτων.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
Εκσκαφές, φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των υλικών με μηχανικά μέσα, ,
ισοπέδωσης και μόρφωσης του χώρου.
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Περιγραφή εργασίας
1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων,
χωρίς την καθαρή μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής
2. Άρση καταπτώσεων για κάθε
είδους έδαφος
3. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα
4. Ισοπέδωση - Διαμόρφωση

Μονάδα
Μέτρησης

1500,00

Τιμή
Μονάδας
4,10

Δαπάνη
6150,00

370,00

1,03

381,00

2050,00

1,40

2870,00

Ποσότητα

M3

M3
M3
M3

777,92

0,77

Άθροισμα

599,00
10.000,00

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

2.300,00
12.300,00

‘Υστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται
στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και
κοινοποιείται αρμοδίως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

