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ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2013

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες
αποκομιδής απορριμμάτων ΔΕ Μελιβοίας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)
απόφαση Υπ. Οικονομικών
5. Την υπ΄ αριθ. 384/2013 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ΄ αριθ. 135/2013 απόφαση του ΔΣ για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού
7. Την υπ΄ αριθ. 126/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
8. Την ανάγκη που προέκυψε για την εργασία αποκομιδής απορριμμάτων στην ΔΕ
Μελιβοίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων
ΔΕ Μελιβοίας» στην «Ηλεκτρονική Θεσσαλίας ΕΠΕ», που εδρεύει στη Λάρισα Δ/νση: Γρηγορίου Ε΄9, με ΑΦΜ 998289463 ΔΟΥ:Α΄ Λάρισας, έναντι αμοιβής
24.600,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της
εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Ο Δήμος Αγιάς σήμερα και μετά την αναστολή προσλήψεων ειδικοτήτων ΔΕ
και ΥΕ αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα κάλυψης του αριθμού των αναγκαίων
πληρωμάτων των απορριμματοφόρων και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένος να
προσφύγει στη λύση της συνεργασίας με εργολάβο που δραστηριοποιείται στην
αποκομιδή απορριμμάτων.
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την αποκομιδή των
απορριμμάτων στους παραλιακούς οικισμούς Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας και Βελίκας
της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή
ειδικά κατά την τρέχουσα θερινή τουριστική περίοδο.

Οι εργασίες που θα γίνονται συνοπτικά είναι οι εξής:
• αποκομιδή των απορριμμάτων
• μεταφορά απορριμμάτων στο ΣΜΑ Αγιάς
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του
αρμόδιου τμήματος του Δήμου Αγιάς και σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων
που θα συντάσσεται από το Δήμο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το
πρόγραμμα που του κοινοποιείται και τις πιθανές τροποποιήσεις του, με τα μέσα
που θα του παρέχονται από το Δήμο.
Τo απορριμματοφόρο που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των
απορριμμάτων και της μεταφοράς τους στο ΣΜΑ θα είναι ιδιοκτησίας Αναδόχου ο
οποίος θα επιβαρύνεται με όλα τα κόστη λειτουργίας του απορριμματοφόρου (αξία
καυσίμων, συντηρήσεις – επισκευές, τεχνικοί έλεγχοι, ασφάλιστρα, τέλη κ.τ.λ.).
Με βάση τα δεδομένα της έως σήμερα λειτουργίας της αποκομιδής των
απορριμμάτων στην περιοχή, υπάρχει η ανάγκη
ενός πληρώματος
απορριμματοφόρου με την εξής σύνθεση :
Ένας (1) οδηγός με δίπλωμα κατηγορίας - τάξης Γ,
Δύο ( 2 ) εργάτες καθαριότητας
Τα δρομολόγια που θα εκτελούνται είναι ένα ( 1 ) δρομολόγιο την ημέρα
για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, για πενήντα επτά (57) ημέρες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ
Μελιβοίας

Μονάδα
Μέτρησης
Κατ’ αποκοπή

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

20.000,00

20.000,00

Άθροισμα

20.000,00

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

4.600,00
24.600,00

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

