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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Αποχιονισμός
τμημάτων Δημοτικών Οδών στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β΄και παρ. 7) του Ν.3463/06
(Δ.Κ.Κ.) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και την υπ' αριθ.
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010, τεύχος Β΄) απόφαση Υπ.
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.
2362/95για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 2 και του άρθρου 72, παρ. Δ του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. Την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού
των δρόμων, που προέκυψε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης στην περιοχή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α)Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών
Οδών στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας» στον Γαρόφλο
Κωνσταντίνο του Φωτίου, που εδρεύει στην Αγιά, (ΑΦΜ:049969993, ΔΟΥ: Αγιάς),
έναντι αμοιβής 1.549,80 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική
Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον αποχιονισμό των δρόμων στην
Δ.Κ. Αγιάς της Δημοτικής Ενοτήτας Αγιάς του Δήμου Αγιάς εξαιτίας της σφοδρής
χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή από την 31η Ιανουαρίου 2012.
Η εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού των τμημάτων των δημοτικών οδών στην
ανωτέρω κοινότητα κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να αποτραπεί
το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της ολισθηρότητας του

οδοστρώματος και του παγετού και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή
διέλευση των οχημάτων. Συντρέχει άμεση ανάγκη για τον καθαρισμό των δρόμων
από το χιόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού
δικτύου της περιοχής, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση
των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών
διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)
Συγκεκριμένα για τις εργασίες αποχιονισμού των δρόμων θα χρησιμοποιηθούν τα
μηχανήματα με τους χειριστές τους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

h

36

35

1. Αποχιονισμός δρόμων με τη
χρήση μικρού φορτωτή
ερπυστριοφόρου ή λαστιχοφόρου
ισχύος από 50 HP έως 60 HP

Άθροισμα
Φ.Π.Α.

Δαπάνη

1.260,00

1.260,00
23,00 %

Γενικό Σύνολο

289,80
1.549,80

Β)Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών
Οδών στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας» στον Γουλιόπουλο
Χριστόδουλο του Αποστόλη, που εδρεύει στην Αγιά, (ΑΦΜ:045583141,
ΔΟΥ:Αγιάς), έναντι αμοιβής 5.451,98 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι
Τεχνική Περιγραφή της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον αποχιονισμό των δρόμων
στους οικισμούς Αγιάς και Ποταμιάς της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς του Δήμου
Αγιάς, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή από την 31 η
Ιανουαρίου 2012.
Η εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού των τμημάτων των δημοτικών οδών στους
ανωτέρω οικισμούς κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να αποτραπεί το
ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της ολισθηρότητας του
οδοστρώματος και του παγετού και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή
διέλευση των οχημάτων. Συντρέχει άμεση ανάγκη για τον καθαρισμό των δρόμων
από το χιόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού
δικτύου της περιοχής, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση
των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών
διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)
Συγκεκριμένα για τις εργασίες αποχιονισμού των δρόμων θα χρησιμοποιηθούν τα
μηχανήματα με τους χειριστές τους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας
1. Αποχιονισμός δρόμων με τη
χρήση φορτωτή ερπυστριοφόρου ή
λαστιχοφόρου ισχύος από 81 έως
100 HP

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

h

98,5

45

Δαπάνη
4.432,50

Άθροισμα
Φ.Π.Α.

4.432,50
23,00 %

Γενικό Σύνολο

1.019,48
5.451,98

Γ)Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών
Οδών στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας» στον Τσολάκη Άγγελο
του Στεφάνου, που εδρεύει στην Αγιά, (ΑΦΜ:111290277, ΔΟΥ:Αγιάς), έναντι
αμοιβής 3.536,25 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή
της εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον αποχιονισμό των δρόμων
στους οικισμούς Αγιάς, Μεταξοχωρίου, Μεγαλοβρύσου της Δημοτικής Ενότητας
Αγιάς του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την
περιοχή από την 31η Ιανουαρίου 2012.
Η εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού των τμημάτων των δημοτικών οδών στους
ανωτέρω οικισμούς κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να αποτραπεί το
ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της ολισθηρότητας του
οδοστρώματος και του παγετού και να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή
διέλευση των οχημάτων. Συντρέχει άμεση ανάγκη για τον καθαρισμό των δρόμων
από το χιόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού
δικτύου της περιοχής, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση
των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών
διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)
Συγκεκριμένα για τις εργασίες αποχιονισμού των δρόμων θα χρησιμοποιηθούν τα
μηχανήματα με τους χειριστές τους που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας
1. Αποχιονισμός δρόμων με τη
χρήση φορτωτή ερπυστριοφόρου ή
λαστιχοφόρου ισχύος από 101 έως
140 HP

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

h

57,5

50,00

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο

Δαπάνη

2.875,00

2.875,00
23,00 %

661,25
3.536,25

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
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

