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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 113/2014

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ‘Καθαρισμός
αρδευτικών αυλάκων’ Δ. Αγιάς.

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. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ1111 Β’ απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες δεν
συντάσσονται μελέτες, ανεξαρτήτως δαπάνης για επισκευή μηχανημάτων,
καθαρισμό οδών, υπονόμων, αρδευτικών αυλακιών, αποκομιδή απορριμμάτων.
6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά
τον καθαρισμό των αρδευτικών αυλάκων στην ΤΚ Μαρμαρίνης της Δημ.
Ενότητας Λακέρειας του Δ. Αγιάς
7. Την προσφορά του Υδραυλικού Τσιόκα Απόστολου.
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
στο ΚΑ 02.25.6275.01
9. Τη διάθεση της πίστωσης από τη Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς με την
αριθ. 38/2014 απόφαση της.
10. Την αριθμ. 129/2014 Απόφαση Ανάληψης του Διατάκτη του Δ. Αγιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε απευθείας την εργασία ‘Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων’ που αφορά
τον καθαρισμό των αρδευτικών αυλακών στην ΤΚ Μαρμαρίνης της ΔΕ Λακέρειας
του Δ. Αγιάς προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα η άρδευση
των κτημάτων των παραγωγών στον υδραυλικό Τσιόκα Απόστολο, με έδρα
Ιωαννίνων 25 Λάρισα ΤΚ:41334,

ΑΦΜ: 998223394 Β΄- Γ΄ ΔΟΥ Λάρισας έναντι
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αμοιβής 615,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (500,00€ συν ΦΠΑ 23%
115,00€ = 615,00€).
ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι
♦

Να διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό, που
είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

♦

Να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω

♦

Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους
εργαζομένους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής του
έργου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

♦

Να παράσχει όποια συμπληρωματική βοήθεια απαιτηθεί από το Δήμο, για
την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου.

♦

Να ενημερώνει το Δήμο για την πορεία των εργασιών του έργου, όποτε του
ζητηθεί.

‘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 ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

