ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Αρ.Πρωτ: 405
ΑΠΟΦΑΣΗ 383/2015
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση
Κιγκλιδωμάτων»
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. Τις υπ΄ αριθ. 235/2015 και 383/2015 αποφάσεις του Διατάκτη
6. Τις υπ΄ αριθ. 72/2015 και 153/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την εργασία Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων» στον
Ντικούδη Βασίλειο του Αναστασίου που εδρεύει στο Γερακάρι Αγιάς, με ΑΦΜ
118807359 ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, έναντι αμοιβής 4.950,75 € 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
κιγκλιδωμάτων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγιάς. Συγκεκριμένα στις
Τοπικές Κοινότητες Ομολίου, Στομίου, Καρίτσας, Αετόλοφου, Ανάβρας, Ποταμιάς,
Μεταξοχωρίου, Σκήτης, Σωτηρίτσας και Σκλήθρου. Η ανάγκη προέκυψε λόγο
φθοράς που υφίστανται τα κιγκλιδωμάτων με την πάροδο του χρόνου και ιδιαίτερα
των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή κατά την διάρκεια του
χειμώνα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση των κιγκλιδωμάτων
τόσο για την ασφάλεια των κατοίκων που τα χρησιμοποιούν αλλά βελτιώνεται και
η αισθητική κατάσταση της περιοχής. Το αντικείμενο των εργασιών αφορούν τον
πλήρη χρωματισμό των κιγκλιδωμάτων που περιλαμβάνει τον καθαρισμό των
επιφανειών από οξειδώσεις, μία στρώση μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος
απολίνης σε αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης
όπου απαιτούνται θα γίνουν εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων με τον καθαρισμό
στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων και στην συνέχεια
επάλειψη σε δύο στρώσεις με ψυχρό γαλβάνισμα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Συντήρηση κιγκλιδωμάτων
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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

