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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΓΙΑ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. πρωτ.: 28

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Καθαρισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Στομίου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24 / 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 τον καθαρισμό του αλιευτικού καταφυγίου
της ΤΚ Στομίου που προέκυψε λόγω των ισχυρών ανέμων και κυματισμών στην
περιοχή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός Αλιευτικού
Καταφυγίου Στομίου» εκτιμώμενης αξίας 4.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
Β. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Καθαρισμός Αλιευτικού Καταφυγίου
Στομίου» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογιστικό
πίνακα, στον Σιμψιρή Γρηγόρη του Σπυρίδων, που εδρεύει στο Γερακάρι Αγιάς, ΤΚ 40003,
με ΑΦΜ: 042657927, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, τηλ. 6977280307, έναντι αμοιβής 4.000,00 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό του αλιευτικού
καταφυγίου της ΤΚ Στομίου Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας των
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θυελλωδών ανέμων και των έντονων κυματισμών που πλήττουν την περιοχή από την 17η
Ιανουαρίου 2017.
Η εκτέλεση της εργασίας καθαρισμού του αλιευτικού καταφυγίου της ΤΚ Στομίου
κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να το καταφύγιο να επανέλθει σε λειτουργική
κατάσταση και να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται τα πλεούμενα. Λόγω των
θυελλωδών ανέμων και των έντονων κυματισμών στο αλιευτικό καταφύγιο έχουν αποτεθεί
όγκοι φερτών υλικών, και ιδιαίτερα στην είσοδό του με αποτέλεσμα να τεθεί προσωρινά εκτός
λειτουργίας.
Συγκεκριμένα

για

τις

εργασίες

καθαρισμού

του

αλιευτικού

καταφυγίου

θα

χρησιμοποιηθούν τα μηχανικά μέσα.

Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας
Καθαρισμός αλιευτικού
Καταφυγίου Στομίου

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

τεμ.

1

4.000,00

4.000,00

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
24,00 %
Γενικό Σύνολο

4.000,00
960,00
4.960,00

Δαπάνη

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 30 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

