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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης ονοματοθεσίας οδών»
ΑΠΟΦΑΣΗ

442 / 2018

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης ονοματοθεσίας
οδών»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
98/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 7498/17-09-2018.
6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α.

Εγκρίνουμε

τη

διενέργεια

της

υπηρεσίας

με

τίτλο

«Υπηρεσίες

υποστήριξης

ονοματοθεσίας οδών» εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά
λεπτών (2.096,77€), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες
υποστήριξης ονοματοθεσίας οδών», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την ονοματοθεσία οδών σε
οικισμούς του Δήμου Αγιάς.
Ο Δήμος χρειάζεται τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και την υλοποίηση της διαδικασίας
ονοματοθεσίας των οδών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με τις αποφάσεις των τοπικών
συμβουλίων και του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα άμεση είναι η ανάγκη για την ονοματοθεσία των οδών του οικισμού
της ΤΚ Στομίου της ΔΕ Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς.
Οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα παρασχεθούν στο Δήμο για την προετοιμασία και την
παρακολούθηση των σταδίων υλοποίησης της ονοματοθεσίας των οδών.
Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό με κατάλληλη εμπειρία για να
προχωρήσει άμεσα τις τρέχουσες διαδικασίες για την υλοποίηση της ονοματοθεσίας των οδών,

ΑΔΑ: 6Ψ0ΝΩ6Ι-Τ4Ω

18AWRD003739473 2018-09-25
2

χρειάζεται την υποστήριξη προσώπου που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα
θέματα για την βέλτιστη, επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

Υπηρεσίες υποστήριξης ονοματοθεσίας Κατ’
αποκ.
οδών

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

1

2.096,77

ΔΑΠΑΝΗ

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

2.096,77
2.096,77
503,22
2.599,99

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης ονοματοθεσίας
οδών», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στον Κουτσιούλη Νικόλαο
του Χρήστου, με επαγγελματική ιδιότητα ως Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., και επαγγελματική έδρα επί της
οδού Κυθήρων 4, ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ 41335, με Α.Φ.Μ: 036940083, ΔΟΥ: Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.: 6977319058,
έναντι του ποσού δύο χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών (2.096,77€), χωρίς
Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 2018
του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση,
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.08 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/03/2019 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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