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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση
κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 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. 454 /2012 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ΄ αριθ. 66/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την εργασία Συντήρηση κανονιών αντιχαλαζικής
προστασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Συντήρηση κανονιών αντιχαλαζικής
προστασίας» στον Δαλδά Κων/νο του Βασιλείου, που εδρεύει στη Βελίκα Αγιάς,
με ΑΦΜ 034265760 ΔΟΥ: Αγιάς, έναντι αμοιβής 4.920,00 € 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 που αφορούν την συντήρηση
κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας του Δήμου Αγιάς. Η ανάγκη προέκυψε λόγο
φθοράς που υφίστανται τα κανόνια με την πάροδο του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία τους ώστε σε περίπτωση χαλαζιού να
αντιμετωπιστεί άμεσα η καταστολή του, για να μην υπάρξουν ζημιές στις
καλλιέργειες της περιοχής. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο των
αντιχαλαζιακών κανονιών του Δήμου, τα οποία ανέρχονται σε τριάντα.
Το αντικείμενο των εργασιών αφορούν:
• συντήρηση μπαταριών
• συντήρηση λαστιχάκια φιαλών
• συντήρηση λαστιχάκια συνδέσεων
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•

καθαρισμός βλάστησης περιμετρικά των κανονιών για την αποφυγή
πυρκαγιών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας

Συντήρηση κανονιών
αντιχαλαζικής προστασίας

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

4.000,00

4.000,00

Άθροισμα

4.000,00

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

920,00
4.920,00

Ύστερα 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

