INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.18 10:40:41
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Γ3ΤΩ6Ι-7ΩΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/05/2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 154

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 150/2018

ΘΕΜΑ: ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΗΙΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΑΓΙΑΣ’.

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. 10/2018 μελέτη της Υπηρεσίας.
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά
‘Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών
έργων Δ. Αγιάς ’ και πιο συγκεκριμένα την σύνταξη άδειας χρήσης νερού των

λιμνοδεξαμενών της Τ. Κ. Σωτηρίτας
8. Την πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και την προσφορά του Σίσκο Ιωάννης
πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018 του
Δήμου στο ΚΑ 02.25.6142.02
10. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 38/2018
απόφαση της.
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11. Την αριθμ. 167/2018 Απόφαση του Διατάκτη.
12. Το εγκεκριμένο αίτημα από το ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Εγκρίνει την μελέτη που συντάχθηκε και,



Αναθέτει την υλοποίηση της υπηρεσίας ‘Υπηρεσίες υποστήριξης για την
ανανέωση

αδειών

χρήσης

νερού

αρδευτικών

έργων’

και πιο

συγκεκριμένα τις υπηρεσίες για την έκδοση άδειας χρήσης νερού δυο
λιμνοδεξαμενών στη θέση ‘Παναγιά’ και ‘Περιστεριά’ στην Τ.Κ. Σωτηρίτσας
του Δ. Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού (1.500,00€) χιλίων πεντακοσίων
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, στον Σίσκο Ιωάννη πτυχιούχο
Πολιτικού Μηχανικού με ΑΔΤ: ΑΜ 822271, με έδρα επαγγελματική Αθανασίου
Διάκου 15 Λάρισα ΤΚ: 41222, κιν:6944436115, με Αριθμ. Μητρ. Μελετητικού
πτυχίου 15082 κατηγορίας 8 τάξη Α΄ & 21 τάξη Α΄ και Άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος που ισχύει μέχρι την 09/01/2025, ΑΦΜ 047251793 Δ.Ο.Υ Α΄
Λάρισας όπως περιγράφεται παρακάτω και με τους όρους της 10/2018
μελέτης της Υπηρεσίας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης:
Τεχνική Περιγραφή

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για
‘Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών
έργων’ του Δ. Αγιάς και πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες υποστήριξης για τις
άδειες χρήσης νερού δυο λιμνοδεξαμενών στη θέση Παναγιά’ και ‘Περιστεριά’
από τις οποίες θα αρδευτούν περίπου 200 στρέμματα κάστανα και κεράσια στην
Τ.Κ. Σωτηρίτσας του Δ. Αγιάς σύμφωνα με τις ΚΥΑ αριθμ. οικ. 146896/2014 ΦΕΚ
2878 Β’ /27-10-2014) και αριθμ. 43504 (ΦΕΚ 1784 Β’ /20-12-2005) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα αφορούν την υποστήριξη για την
συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την συμπλήρωση του
φακέλων, την συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων, την συμπλήρωση των
τεχνικών χαρακτηριστικών των προς ανανέωση αδειών χρήσης νερού των
αρδευτικών λιμνοδεξαμενών.
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Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται για το
έτος 2018 στο ποσό των 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(1.209,68€ συν ΦΠΑ 24% 290,32€ = 1.500,00€).

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι:


Να διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό, που
είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

 Να

εκτελέσει

τις

εργασίες

που

περιγράφονται

παραπάνω

και

να

ανταποκρίνεται άμεσα.
 Να παράσχει όποια συμπληρωματική βοήθεια απαιτηθεί από το Δήμο, που
είναι απαραίτητη για την υποβολή της πρότασης.
 Να ενημερώνει το Δήμο για την πορεία των εργασιών του έργου, όποτε του
ζητηθεί.

‘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

VIKTORIA ORFANOUDAKI

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
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