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ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2015

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός
αρδευτικών αυλάκων»
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. 263/2015 απόφαση του Διατάκτη περί έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης
6. Την υπ΄ αριθ. 98/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Διάθεσης
πιστώσεων
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε
απευθείας
την
εργασία
«Καθαρισμός
αρδευτικών
αυλάκων» στον Τσιάρα Βάϊο που εδρεύει στην Σωτηρίτσα, με ΑΦΜ 045092991
ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, έναντι αμοιβής 4.800,00 € με τον 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 τον καθαρισμό των
αρδευτικών αυλάκων και χανδάκων που βρίσκονται παραπλεύρως των αγροτικών
δρόμων στην Τοπικής Κοινότητα Ποταμιάς της Δημοτικής ενότητας Αγιάς του
Δήμου Αγιάς.
Η παραπάνω εργασία κρίνεται άμεση και αναγκαία, καθώς λόγω της
έντονης βλάστησης εντός των αυλάκων και των χανδάκων, δημιουργούνται
προβλήματα στην μετακίνηση των οχημάτων στους αγροτικούς δρόμους και
παρεμποδίζεται η εκτέλεση αγροτικών εργασιών, ενώ μειώνεται σημαντικά η
δυνατότητα αποστράγγισης των νερών της άρδευσης.
Για τον καθαρισμό των αυλάκων, των χανδάκων, την απομάκρυνση της
βλάστησης και των φερτών υλικών και τη βέλτιστη διαμόρφωση των οδών και των
πρανών και των ανοιχτών τάφρων της αγροτικής οδοποιίας απαιτείται εργασία με

χειρωνακτικά μέσα αλλά και με τη χρήση μηχανημάτων, όπως μικρός φορτωτής εκσκαφέας, μικρό ανατρεπόμενο. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής
εργασίες:






Κοπή κλαδιών, εκρίζωση μικρών δέντρων, θάμνων και άλλης φύτευσης.
Εκσκαφή και καθαρισμός των φερτών υλικών όπως χώμα, χαλίκια κ.λ.π..
Φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής
Διαμόρφωση των πρανών των ανοιχτών τάφρων, όπου έχουν υποστεί
ζημιές ή μικρές παραμορφώσεις
Διαμόρφωση των αγροτικών οδών, όπου έχουν υποστεί βλάβες στα όρια
του πρανούς των χανδάκων και των αυλάκων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας

Κοπή κλαδιών, εκρίζωση μικρών
δέντρων, θάμνων και άλλης
φύτευσης

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

Μ.Μ.

585,00

1,10

643,50

Εκσκαφή και καθαρισμός των
φερτών υλικών

Μ3

163,70

3,73

610,60

Φορτοεκφόρτωση και
απομάκρυνση προϊόντων
εκσκαφής

Μ3

464,30

2,00

928,60

Διαμόρφωση πρανών αυλάκων

Μ.Μ.

272,00

3,52

957,44

Διαμόρφωση ερεισμάτων των
αγροτικών οδών

Μ.Μ.

363,00

2,10

762,30

Άθροισμα
Φ.Π.Α.

3.902,44
23,00 %

Γενικό Σύνολο

897,56
4.800,00

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

