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ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 390/2018

ΘΕΜΑ: ‘Εργασίες συντήρησης δικτφου άρδευσης’ Δ. Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
Έρνληαο ιάβεη ππόςε:
1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010.
2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 118 ηος Ν. 4412/2016
3. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ πποζηέθηκε
με ηην παπ.13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008 και διαηηπήθηκε ζε ιζσύ με ηην
πεπίπηυζη 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016
4. Την παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006,όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην
παπ. 3 ηος άπθπος 22 ηος Ν.3536/2007
5. Το Ν. 4281/2014(ΦΔΚ 160 Α/08-08-2014) όπυρ ιζσύει
6. Τελ αξηζκ. 17/2018 κειέηε ηεο Υπεξεζίαο.
7. Την ππόζκληζη για ςποβολή πποζθοπάρ και ηην πποζθοπά ηος Σαίηη Νικόλαο
8. Τελ αλάγθε ηνπ Δήκνπ γηα ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ πνπ
αθνξά ηελ ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο ηνπ Δ. Αγηάο.
9. Τηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο
ηνπ Δήκνπ ζηνλ ΚΑ 02.25.6262.01
10. Τε δηάζεζε ηεο πίζησζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ηελ αξηζ.
83/2018 απόθαζε ηεο.
11. Την απιθμ. 348/2018 Απόθαζη Ανάλητηρ ηος Γιαηάκηη ηος Γ. Αγιάρ
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12. Τν εγθεθξηκέλν αίηεκα από ην ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ


Εγθξίλεη ηελ κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη,



Αλαζέηεη ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ‘Εξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηύνπ
άξδεπζεο’ ηνπ

Αγηάο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ1.340,00€ ρηιίσλ

ηξηαθόζησλ ζαξάληα επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
(1.080,65€ ζπλ ΦΠΑ 24% 259,35€ = 1.340,00€), ζηον Σαφηη

Νικόλαο έμποπο ειδών άπδεςζηρ και ςδπαςλικών με έδπα επισείπηζηρ
Καλοσώπι Λάπιζαρ, Τηλ:24950-71060 και ΑΦΜ:074414149 (Β’ ΓΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ) όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη κε ηνπο θάησζη όξνπο
πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο:
Σετνική Περιγραφή
Με ηελ παξνύζα

κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο

ππεξεζηώλ γηα ηελ ‘Εξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηύνπ άξδεπζεο’ ηνπ Δ.
Αγηάο.
Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο ηεο
Τ.Κ. Μαξκαξίλεο ηνπ Δ. Αγηάο.

Προϋπολογισμός
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλέξρεηαη
γηα ην έηνο 2018 ζην πνζό ησλ 1.340,00€ ρηιίσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% (1.080,65€ ζπλ ΦΠΑ 24%
259,35€ =1.340,00€).

σγγραφή Τποτρεώσεων
ν Αλάδνρνο δεζκεύεηαη γηα ηα θάησζη
 Να δηαζέηεη όιν ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, ηνλ αλαγθαίν
εμνπιηζκό, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ.
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 Να εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ θαη λα
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 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.
 Να απνθαζηζηά ηηο βιάβεο πνπ ζα πξνθύπηνπλ ζε ρξνληθό
δηάζηεκα 24 σξώλ αιιηώο κε απόθαζε δεκάξρνπ ζα θεξύζζεηαη
έθπησηνο.
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε
ηελ

πξόνδν

ησλ

εξγαζηώλ

θαη

έσο

ηνπ

πνζνύ

ησλ

1.340,00€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.
‘Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ε νπνία ππνγξάθεηαη,
αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν,(Δηαύγεηα, ΚΗΜΔΗΣ), δεκνζηνπνηείηαη από ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αγηάο θαη θνηλνπνηείηαη αξκνδίσο.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΓΘΑ

ΑΝΣΩΝΗ Ν. ΓΙΟΤΝΣΑΡΑ
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