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Θέμα: Έγκριση της εργασίας: «Εργασίες Καθαρισμού χώρου δημοτικής κατασκήνωσης»
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. Την αναγκαιότητα παροχής της εργασίας καθαρισμού των χώρων της δημοτικής
κατασκήνωσης Αγ. Παρασκευής Στομίου
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την
αριθμ. 61/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 5174/07-062017.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες Καθαρισμού χώρου δημοτικής
κατασκήνωσης» σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο
Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν τον καθαρισμό και την
συντήρηση των χώρων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Κατασκήνωσης της
Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς. Η ανάγκη προέκυψε στα πλαίσια των
παρεμβάσεων καθαρισμού και συντηρήσεων των χώρων της δημοτικής Κατασκήνωσης
ενόψει της λειτουργίας της κατά την θερινή περίοδο, από τις φθορές που προέκυψαν κατά την
χειμερινή περίοδο αλλά και των φερτών και άλλων υλικών που έχουν συσσωρευτεί με την
πάροδο του χρόνου.
Για τον καθαρισμό και συντήρηση των χώρων της Δημοτικής Κατασκήνωσης
απαιτείται εργασία με χειρωνακτικά μέσα. Το αντικείμενο των εργασιών είναι ο καθαρισμός
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και συντήρηση που προέκυψαν και θα προκύψουν στους χώρους της Δημοτικής
Κατασκήνωσης και αφορούν:


Αποψίλωση – καθαρισμός άγριων φυτεύσεων, χλόης, χόρτων κα



Καθαρισμός οικοδομικών υλικών και άλλων οικιακών απορριμμάτων



Καθαρισμός φερτών υλικών όπως χώμα, χαλίκια κλπ

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και απόρριψη
των υλικών σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Εργασίες καθαρισμού χώρου
δημοτικής κατασκήνωσης

Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

800,00

800,00

Άθροισμα

800,00

Β. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας: «Εργασίες Καθαρισμού χώρου δημοτικής
κατασκήνωσης» στην Αλβανού Αικατερίνη του Αποστόλου, κάτοικο Λάρισας, οδός Μητρ.
Αμβροσίου 17, με ΑΦΜ 130288214, ΔΟΥ Β’ Λάρισας, έναντι αμοιβής οχτακοσίων ευρώ
(800,00 €).
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από
χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας – Κατασκήνωση και στον προϋπολογισμό εξόδων
του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.6279.02 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Δ. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 30/07/2017 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή,
απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση
εργασιών.
.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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