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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση
χώρων πρασίνου Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων»
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. 294/2013 απόφαση του Διατάκτη περί έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης
6. Την υπ΄ αριθ. 73/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Διάθεσης
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την υλοποίηση της εργασίας συντήρησης των
χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Συντήρηση χώρων πρασίνου Λοιπών
Δημοτικών Ενοτήτων» στον Λανάρα Χρήστο του Αθανασίου, που εδρεύει στο
Πουρνάρι Λάρισας, με ΑΦΜ 047517907 – Δ.Ο.Υ. : Β’ Λάρισας, έναντι αμοιβής
11.000,00 € 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
των χώρων πρασίνου σε διάφορες θέσεις των οικισμών, όπως δενδροστοιχιών,
κήπων, παιδικών χαρών, νησίδων, παρτεριών, πάρκων, πλατειών, γηπέδων και
λοιπών χώρων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς του Δ. Αγιάς.
Υπάρχει άμεση ανάγκη για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων στην
καταπράσινη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς, αποσκοπώντας στην
αισθητική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου των οικισμών, οι οποίοι χρήζουν
εντατικής φροντίδας ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η εικόνα ενός φιλόξενου, πράσινου αστικού περιβάλλοντος που

αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, ενώ δημιουργούνται συνθήκες άνετης και
ευχάριστης διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής.
Σαν εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου νοούνται όλες οι εργασίες που
στοχεύουν στην καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών και δέντρων, τα
οποία υπάρχουν στους χώρους αυτούς. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής
εργασίες:
• Κλαδεύσεις με μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας ή χειροκίνητο ψαλίδι υποστύλωση δέντρων και θάμνων
• Καθαρισμοί
δεντροστοιχιών
–
επιφανειών
εδάφους,
αφαίρεση
αποξηραμένων κλαδιών και φύλλων και αραίωμα ώστε να εξασφαλίζεται
σωστός αερισμός και διείσδυση του φωτός
• Σχηματισμός λεκανών άρδευσης
• Συντήρηση – κούρεμα χλοοτάπητα με κατάλληλες χλοοκοπτικές μηχανές
• Βοτάνισμα – Λίπανση φυτών
• Προσθήκη κηπευτικού χώματος όπου απαιτείται
• Έλεγχος – συντήρηση αρδευτικού συστήματος πάρκων, νησίδων,
παρτεριών
• Εργασίες ψεκασμού με ειδικά σκευάσματα (εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα,
μυκητοκτόνα)
• Μόρφωση – προετοιμασία – εμπλουτισμός εδάφους για φύτευση
• Φυτεύσεις εποχιακών ανθοφύτων, θάμνων και δέντρων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Συντήρηση χώρων πρασίνου
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11.000,00

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

