ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Αρ. Πρωτ: 124
ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2012
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες
καθαρισμού αύλειου και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικής κατασκήνωσης»
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. 587/2012 απόφαση του Διατάκτη περί έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης
6. Την υπ΄ αριθ. 107/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Διάθεσης
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Εργασίες καθαρισμού αύλειου και
περιβάλλοντος χώρου Δημοτικής κατασκήνωσης» στον Σιμψιρή Γρηγόριο
του Σπυρίδωνα, που εδρεύει στο Γερακάρι Αγιάς με ΑΦΜ 042657927 – ΔΟΥ:
Αγιάς, έναντι αμοιβής 12.400,00 € 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 στη διαμόρφωση
και στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην
Τ.Κ. Στομίου του Δ. Αγιάς, δεδομένου ότι καταλαμβάνει μια πολύ μεγάλη έκταση
που χρήζει φροντίδας για την καλύτερη διευθέτηση και αξιοποίηση του χώρου που
παρουσιάζει έντονες κλίσεις και την αισθητική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με
νέες φυτεύσεις.
Για τον καθαρισμό, βέλτιστη διαμόρφωση του επικλινούς εδάφους και τη
συντήρηση - φύτευση των γύρω χώρων της κατασκήνωσης απαιτείται εργασία με
χειρωνακτικά μέσα αλλά και με τη χρήση μηχανημάτων, όπως μικρός φορτωτής εκσκαφέας, μικρό ανατρεπόμενο. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής
εργασίες:

•

Καθαρισμοί, αφαίρεση αποξηραμένων κλαδιών και φύλλων και αραίωμα
ώστε να εξασφαλίζεται σωστός αερισμός και διείσδυση του φωτός

•
•
•
•
•

Απομάκρυνση
από
τους
χώρους
της
κατασκήνωσης
κλαδιών,
μικροαπορριμμάτων, προϊόντων εκσκαφής
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης, βοτάνισμα – λίπανση φυτών
Μόρφωση – προετοιμασία – εμπλουτισμός εδάφους για φύτευση, προσθήκη
κηπευτικού χώματος όπου απαιτείται, φυτεύσεις εποχιακών θάμνων και
δέντρων
Διαμόρφωση – Ισοπέδωση εδάφους
Καθαρισμός φερτών υλικών όπως χώμα, χαλίκια κ.λ.π.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας

Καθαρισμός αύλειου και
περιβάλλοντος χώρου Δημοτικής
Κατασκήνωσης

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

10.081,30

10.081,30

Άθροισμα

10.081,30

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

2.318,70
12.400,00

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

