ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
30 Οκτωβρίου 2015
Αρ.Πρωτ: 404
ΑΠΟΦΑΣΗ 382/2015

ΘΕΜΑ:
Απευθείας
ανάθεση
για
την
«Ηλεκτρολογικές εργασίες Κ/Χ Αγιάς»

εκτέλεση

της

εργασίας:

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. 372/2015 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ΄ αριθ. 142/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για ηλεκτρολογικές εργασίες στους κοινόχρηστους
χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες Κ/Χ Αγιάς»
στον Πλατσά Δημήτριο του Κων/νου, που εδρεύει στη Βελίκα Αγιάς, με ΑΦΜ
111251400 ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, έναντι αμοιβής 3.000,00 € 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,
επισκευή και αντικατάσταση του δικτύου και των λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού
σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς. Η ανάγκη
προέκυψε λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στον δημοτικό φωτισμό της ΔΚ
Αγιάς αλλά και της φθοράς των λαμπτήρων που φυσιολογικά φθείρονται με την
πάροδο του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία του δικτύου φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς όσο
και η αισθητική εικόνα του δήμου. Επίσης βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Για την αντικατάσταση των ανωτέρω αναφερόμενων υλικών απαιτείται
εργασία με χρήση συγκεκριμένου μηχανήματος. Το αντικείμενο των εργασιών
είναι η συντήρηση από βλάβες που προέκυψαν και θα προκύψουν στο δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς. Η συντήρηση αφορά:

•
•
•

•
•
•

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
αντικατάσταση λαμπτήρων
αντικατάσταση ντουί φωτιστικών σωμάτων
αντικατάσταση
ηλεκτρομαγνητικών
στραγγαλιστικών
μετασχηματιστών
αντικατάσταση εκκινητών
επισκευή φωτιστικών σωμάτων

πηνίων

-

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Ηλεκτρολογικές εργασίες Κ/Χ
Αγιάς

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

2.439,02

2.439,02

Άθροισμα

2.439,02

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

560,98
3.000,00

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

