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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 63/2017

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ‘Καθαρισμός
αρδευτικών αυλάκων’ Δ. Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει 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. Το Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 08/2017 μελέτη της Υπηρεσίας
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά τον
Καθαρισμό αρδευτικών αυλακών του Δ. Αγιάς
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2084/21-03-2017 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και
την προσφορά του Δημηνίκου Κλεάνθη του Ιωάννη
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
στο ΚΑ 02.25.6275.01
10. Τη διάθεση της πίστωσης από τη Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς με την αριθ.
15/2017 απόφαση της.
11. Την αριθμ. 112/2017 Απόφαση Ανάληψης του Διατάκτη του Δ. Αγιάς.
12. Το εγκεκριμένο αίτημα από το ΚΗΔΜΗΣ.
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13. Το

γεγονός

ότι

στον

προσφέρων

συντρέχουν

αθροιστικά

οι

κάτωθι

προϋποθέσεις:
α. Απασχολείται περιστασιακά με την συγκεκριμένη εργασία.
β. Λαμβάνει από την συγκεκριμένη εργασία μικροποσά.
γ. Δεν είναι επιτηδευματίας – υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών από άλλη αιτία.
δ. Πρόκειται για αμοιβή σε φυσικό πρόσωπο.
ε. Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω
ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας την εργασία ‘Καθαρισμό αρδευτικών

αυλάκων’ που

αφορά τον καθαρισμό των αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων στην Δ.Ε.
Μελιβοίας του Δ. Αγιάς προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα η
άρδευση των κτημάτων των παραγωγών του Δ. Αγιάς στον Δημηνίκο Κλεάνθη
του Ιωάννη , με τόπο κατοικίας την Αγιά και ΑΦΜ:063245135 Α΄ ΔΟΥ Λάρισας
έναντι αμοιβής 4.900,00€ τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη. Η εν λόγω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και υπόκειται
σε παρακράτηση φόρου και χαρτόσημο και εισφορά ΟΓΑ.
ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι
 Να διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό, που
είναι απαραίτητος για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
 Να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω κατά τη διάρκεια της
αρδευτικής περιόδου προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα
η άρδευση των κτημάτων.
 Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους
εργαζομένους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής του έργου,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 Να παράσχει όποια συμπληρωματική βοήθεια απαιτηθεί από το Δήμο, για την
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου.
 Να ενημερώνει το Δήμο για την πορεία των εργασιών του έργου, όποτε του
ζητηθεί.
Η πληρωμή του αναδόχου θα μπορεί να γίνεται και τμηματικά ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών.
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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 ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

