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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΓΙΑ, 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. πρωτ.: 12

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Αποχιονισμός Οδών Δ. Ε. Μελιβοίας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8 / 2017
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β΄και παρ. 7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6) Την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των
δρόμων, που προέκυψε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης στην περιοχή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Αποχιονισμός Οδών Δ. Ε.
Μελιβοίας» εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
Β. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Αποχιονισμός Οδών Δ. Ε. Μελιβοίας»
όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογιστικό πίνακα, στον
Σαββίδη Ιωάννη του Θεοδώρου, με έδρα την οδό Θερμοπυλών 22, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ:
144460367 – ΔΟΥ Ε’ Θεσσαλονίκης, τηλ. 6944751117, έναντι αμοιβής 20.000,00 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον αποχιονισμό των δρόμων στους
οικισμούς Μελιβοίας, Σκλήθρου, Σωτηρίτσας, Σκήτης, Παλιουριάς και Κουτσουπιάς της
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Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που
πλήττει την περιοχή από την 9η Ιανουαρίου 2017.
Η εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού των οδών στους ανωτέρω οικισμούς κρίνεται
επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων
ατυχημάτων εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και του παγετού και να
αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση των οχημάτων. Συντρέχει άμεση ανάγκη για
τον καθαρισμό των

δρόμων από το χιόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη

λειτουργία του οδικού δικτύου της περιοχής, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών
διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)
Συγκεκριμένα για τις εργασίες αποχιονισμού των δρόμων θα χρησιμοποιηθούν τα
μηχανήματα με τους χειριστές τους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας
1. Φορτωτής Ερπυστριοφόρος ή
Λαστιχοφόρος από 101 έως 140
HP
2. Αποχιονισμός δρόμων με τη
χρήση φορτωτή - εκσκαφέα
ισχύος έως 80 HP
3. Αποχιονισμός δρόμων με τη
χρήση φορτωτή - εκσκαφέα
ισχύος έως 100 HP

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

h

178

50

8.900,00

h

120

40

4.800,00

h

140

45

6.300,00

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
24,00 %
Γενικό Σύνολο

Δαπάνη

20.000,00
4.800,00
24.800,00

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους.
Δ. Ο χρόνος παράδοσης της εργασίας ορίζεται το διάστημα των 10 ημερών από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής,
μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή,
απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση
υπηρεσιών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

