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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 174/2013
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες
συντήρησης και καθαρισμού αθλητικών χώρων ΔΕ Ευρυμενών, Λακέρειας
και Μελιβοίας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 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.
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. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
6. Την υπ΄ αριθ. 428/2013 απόφαση του Διατάκτη
7. Την υπ΄ αριθ. 162/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
8. Την ανάγκη που προέκυψε για τις Εργασίες Συντήρησης και καθαρισμού των
αθλητικών χώρων της παραλιακής ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας
του Δήμου Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού
αθλητικών χώρων ΔΕ Ευρυμενών, Λακέρειας και Μελιβοίας» στον Κρινάκη
Στέφανο, χωματουργό, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας, με ΑΦΜ 016888678 –
Δ.Ο.Υ. : Γ’ Λάρισας, έναντι αμοιβής 4.240,00 € 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 Συντήρηση και τον
Καθαρισμό των αθλητικών χώρων της παραλιακής ζώνης της Δημοτικής Ενότητας
Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, η οποία κρίνεται άμεση και αναγκαία, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ασφαλής διεξαγωγή προπονήσεων και αγωνισμάτων των αθλητών
αλλά και των πολιτών που κάνουν χρήση των γηπέδων και των λοιπών αθλητικών
χώρων.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
Τον καθαρισμό των χώρων από την βλάστηση, τα απορρίμματα και τα
λοιπά μπάζα που υπάρχουν κατά τόπους στους αθλητικούς χώρους που βρίσκονται

στην παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας όπως και την
απομάκρυνση αυτών. Επίσης, διάστρωση και ενσωμάτωση λεπτόκοκκης άμμου,
ισοπέδωση αθλητικών χώρων και απόδοση κλίσεων όπου απαιτείται.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Εργασίες συντήρησης και
καθαρισμού αθλητικών χώρων
ΔΕ Μελιβοίας

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

3.447,15

3.447,15

Άθροισμα

3.447,15

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

792,85
4.240,00

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

