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ΑΠΟΦΑΣΗ
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ΘΕΜΑ:
Απευθείας
ανάθεση
για
την
εκτέλεση
«Αποκατάσταση λιμενικού καταφύγιου Αγιοκάμπου
ανέμων»

της
εργασίας:
λόγω ισχυρών

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:
«Αποκατάσταση λιμενικού
καταφύγιου Αγιοκάμπου λόγω ισχυρών ανέμων» στον Παπαδημητρίου
Σοφοκλή του Νικολάου, που εδρεύει στη Λάρισα, (ΑΦΜ:052454740, ΔΟΥ:Α΄
Λάρισας), έναντι αμοιβής 7.379,86 € 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 την αποκατάσταση του λιμενικού
καταφυγίου στον οικισμό του Αγιοκάμπου της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς που
υπέστη εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων πάνω από 10 μποφόρ
που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια κύματα που προσέκρουαν
με ορμή στο λιμάνι και έπληξαν την περιοχή κατά την 6η & 7η Φεβρουαρίου 2012.

Η εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του λιμενικού καταφυγίου κρίνεται
επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
του, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των
επαγγελματιών – ψαράδων καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
Εργασίες συλλογής, φορτοεκφόρτωσης και απομάκρυνσης από το χώρο του
καταφυγίου των φερτών υλικών (βράχια, ξύλα, πέτρες, κ.α.) με μηχανικά μέσα και
σε οποιαδήποτε απόσταση, άρση των καταπτώσεων, εργασίες ισοπέδωσης και
μόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας
1. Συλλογή και απομάκρυνση
φερτών υλικών με οποιοδήποτε
μηχανικό μέσο και σε οποιαδήποτε
απόσταση
2. Άρση καταπτώσεων για κάθε
είδους έδαφος
3. Ισοπέδωση – Διαμόρφωση

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

M3

660,00

6,00

3.960,00

M3

1.300,00

1,18

657,00

0,77

M2

Άθροισμα
Φ.Π.Α.

1534,00
505,89
5.999,98

23,00 %

Γενικό Σύνολο

1.379,97
7.379,86

Β) Αναθέτουμε απευθείας
την εργασία:
«Αποκατάσταση λιμενικού
καταφύγιου Αγιοκάμπου λόγω ισχυρών ανέμων» στην ΑΦΟΙ Τρικαλιώτη ΟΕ,
που εδρεύει στην Σκήτη Αγιάς, (ΑΦΜ:091929407, ΔΟΥ:Αγιάς), έναντι αμοιβής
4.305,00 € 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 την αποκατάσταση του λιμενικού
καταφυγίου στον οικισμό του Αγιοκάμπου της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς που
υπέστη εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων πάνω από 10 μποφόρ
που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια κύματα που προσέκρουαν
με ορμή στο λιμάνι και έπληξαν την περιοχή κατά την 6η & 7η Φεβρουαρίου 2012.
Η εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του λιμενικού καταφυγίου κρίνεται
επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
του, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των
επαγγελματιών – ψαράδων καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
Εργασίες συλλογής, φορτοεκφόρτωσης και απομάκρυνσης από το χώρο του
καταφυγίου των φερτών υλικών (βράχια, ξύλα, πέτρες, κ.α.) με μηχανικά μέσα και
σε οποιαδήποτε απόσταση, άρση των καταπτώσεων, εργασίες ισοπέδωσης και
μόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας
1. Συλλογή και απομάκρυνση
φερτών υλικών με οποιοδήποτε
μηχανικό μέσο και σε οποιαδήποτε

Μονάδα
Μέτρησης
M3

Ποσότητα
420,83

Τιμή
Μονάδας
6,00

Δαπάνη
2.525,00

απόσταση
2. Άρση καταπτώσεων για κάθε
είδους έδαφος
3. Ισοπέδωση – Διαμόρφωση

M3
M2

500,00

1,18

500,00

0,77

Άθροισμα
Φ.Π.Α.

590,00
385,00
3.500,00

23,00 %

Γενικό Σύνολο

805,00
4.305,00

Γ) Αναθέτουμε
απευθείας
την
εργασία:
«Αποκατάσταση λιμενικού
καταφύγιου Αγιοκάμπου λόγω ισχυρών ανέμων» στον Τσολάκη Άγγελο του
Στεφάνου, που εδρεύει στην Αγιά, (ΑΦΜ:111290277, ΔΟΥ:Αγιάς), έναντι αμοιβής
11.477,07 € 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 την αποκατάσταση του λιμενικού
καταφυγίου στον οικισμό του Αγιοκάμπου της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς που
υπέστη εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων πάνω από 10 μποφόρ
που είχαν σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια κύματα που προσέκρουαν
με ορμή στο λιμάνι και έπληξαν την περιοχή κατά την 6η & 7η Φεβρουαρίου 2012.
Η εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του λιμενικού καταφυγίου κρίνεται
επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
του, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των
επαγγελματιών – ψαράδων καθώς και των κατοίκων της περιοχής.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
Εργασίες συλλογής, φορτοεκφόρτωσης και απομάκρυνσης από το χώρο του
καταφυγίου των φερτών υλικών (βράχια, ξύλα, πέτρες, κ.α.) με μηχανικά μέσα και
σε οποιαδήποτε απόσταση, άρση των καταπτώσεων, εργασίες ισοπέδωσης και
μόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Προϋπολογιστικός Πίνακας

Περιγραφή εργασίας
1. Συλλογή και απομάκρυνση
φερτών υλικών με οποιοδήποτε
μηχανικό μέσο και σε οποιαδήποτε
απόσταση
2. Άρση καταπτώσεων για κάθε
είδους έδαφος
3. Ισοπέδωση – Διαμόρφωση

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

M3

1200,00

6,00

M3

1500,00

1,18

M2

1235,00

0,77

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο

Δαπάνη
7.200,00
1.180,00
950,95
9.330,95

23,00 %

2.146,12
11.477,07

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

