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ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΛΑΡΥΟΤ 262/2018

ΘΕΛΑ: Απεσθείας ανάθεζη για ηην παροτή σπηρεζιών
αρδεσηικών πηγών και σδρομαζηεύζεφν’ Δ. Αγιάς.

‘σνηήρηζη

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ

Έτονηας λάβει σπόυη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016
3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε
κε ηελ παξ.13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ
πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
4. Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006,όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/2007
5. Τν Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) όπσο ηζρύεη.
6. Τελ αξηζκ. 15/2018 κειέηε ηεο Υπεξεζίαο
7. Τελ αλάγθε ηνπ Δήκνπ γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ πνπ αθνξά ηελ
σνηήρηζη αρδεσηικών πηγών και σδρομαζηεύζεφν ηνπ Δ. Αγηάο

8. Τελ Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Δεκελίθνπ
Φξήζηνπ ηνπ Κιεάλζε
9. Τηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηνπ Δήκνπ
ζην ΚΑ 02.25.6262.03
10. Τε δηάζεζε ηεο πίζησζεο από ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δ. Αγηάο κε ηελ αξηζ.
38/2018 απόθαζε ηεο.
11. Τελ αξηζκ. 170/2018 Απόθαζε Αλάιεςεο ηνπ Δηαηάθηε ηνπ Δ. Αγηάο.
12. Τν εγθεθξηκέλν αίηεκα από ην ΚΗΔΜΗΣ.
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13. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηέζεζε ν πξνζθέξσλ (θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή
ελεκεξόηεηα & πνηληθό κεηξών) ηα νπνία ειέγρζεθαλ θαη βξέζεθαλ έγθπξα
14. Τν

γεγνλόο

όηη

ζηνλ

πξνζθέξσλ

ζπληξέρνπλ

αζξνηζηηθά

νη

θάησζη

πξνϋπνζέζεηο:
α. Απαζρνιείηαη πεξηζηαζηαθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
β. Λακβάλεη από ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κηθξνπνζά.
γ. Δελ είλαη επηηεδεπκαηίαο – ππόρξενο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ από άιιε αηηία.
δ. Πξόθεηηαη γηα ακνηβή ζε θπζηθό πξόζσπν.
ε. Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ πην πάλσ πξνζώπνπ σο κε ππόρξενπ γηα ηηο ελ ιόγσ
επθαηξηαθέο πξάμεηο δελ ζπλαξηάηαη από ην ύςνο ηεο ακνηβήο ηνπ.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ

Αλαζέηνπκε απεπζείαο ηελ εξγαζία ‘σνηήρηζη αρδεσηικών πηγών και
σδρομαζηεύζεφν’ πνπ αθνξά ηελ ζπληήξεζε ησλ αξδεπηηθώλ πεγώλ θαη

πδξνκαζηεύζεσλ ζηελ Δ.Ε. Μειηβνίαο ηνπ Δ. Αγηάο πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί
νκαιά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ε άξδεπζε ησλ θηεκάησλ ησλ παξαγσγώλ ηνπ Δ.
Αγηάο ζηνλ Δεκελίθν Φξήζην ηνπ Κιεάλζε, κε ηόπν θαηνηθίαο ηελ

Αγηά θαη

ΑΦΜ:163512374 Α΄ ΔΟΥ Λάξηζαο έλαληη ακνηβήο 4.500,00€ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ επξώ ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. Η ελ ιόγσ ακνηβή δελ
ζπκπεξηιακβάλεη ΦΠΑ θαη ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ θαη ραξηόζεκν,
εηζθνξά ΟΓΑ θαη ηπρόλ εηζθνξέο ΕΦΚΑ
ν Αλάδνρνο δεζκεύεηαη γηα ηα θάησζη
 Να δηαζέηεη όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκό, πνπ
είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
 Να εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αξδεπηηθήο πεξηόδνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί νκαιά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα
ε άξδεπζε ησλ θηεκάησλ.
 Να ιακβάλεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο ηόζν γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο όζν θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ,
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
 Να παξάζρεη όπνηα ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα απαηηεζεί από ην Δήκν, γηα ηελ
βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ έξγνπ.
 Να ελεκεξώλεη ην Δήκν γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, όπνηε ηνπ
δεηεζεί.
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Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ
πξόνδν ησλ εξγαζηώλ.
‘Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ε νπνία ππνγξάθεηαη, αλαξηάηαη
ζην δηαδίθηπν, δεκνζηνπνηείηαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αγηάο θαη θνηλνπνηείηαη
αξκνδίσο.

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΓΘΑ

ΑΜΣΩΜΗ Μ. ΓΙΟΤΜΣΑΡΑ

VIKTORIA ORFANOUDAKI
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