ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
18 Δεκεμβρίου 2014
Αρ.Πρωτ: 301
ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2014
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες
αποκλάδωσης δέντρων Δ. Αγιάς»
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. 455/2014 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ΄ αριθ. 202/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την εργασία αποκλάδωσης δέντρων στον Δήμος
Αγιάς.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Εργασίες αποκλάδωσης δέντρων
Δ. Αγιάς» στον Σκουμή Ηλία του Πέτρου, που εδρεύει στο Μελισσοχώρι Λάρισας,
με ΑΦΜ 043526114 – Δ.Ο.Υ. : Β’ Λάρισας, έναντι αμοιβής 3.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, σύμφωνα με την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή της
εργασίας και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την αποκλάδωση
των δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους όπως πεζοδρομίων οδών και πεζοδρόμων
που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Αγιάς. Η ανάγκη προέκυψε στα
πλαίσια των παρεμβάσεων για τον περιορισμό και έλεγχο της ανεξέλεγκτης
βλάστησης των δέντρων, των οποίων τα κλαδιά μπορούν να δημιουργήσουν
σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο όπου επικρατούν στην
περιοχή ισχυροί άνεμοι. Η αποκλάδωση των δέντρων κρίνεται άμεση και αναγκαία
καθώς σε πολλά σημεία του Δήμου, δέντρα διαφόρων ειδών, έχουν αναπτυχθεί
ανεξέλεγκτα, σε μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα τα κλαδιά τους να δημιουργούν
σοβαρά προβλήματα όπως επιβάρυνση με κίνδυνο κοπής εναέριων καλωδίων της
ΔΕΗ και του ΟΤΕ, ζημιές σε στέγες παρακείμενων κτιρίων αλλά και απόκρυψη
πινακίδων οδικής κυκλοφορίας. Με τις εργασίες αποκλάδωσης των δέντρων
βελτιώνεται η ασφάλεια των πολιτών αλλά και των εγκαταστάσεων του Δήμου
όπως και η αισθητική εικόνα του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης βελτιώνονται οι
συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Για την αποκλάδωση των δέντρων στον Δήμο Αγιάς απαιτείται εργασία με
χειρωνακτικά μέσα αλλά και χρήση ανυψωτικού μηχανήματος. Το αντικείμενο
των εργασιών είναι η αποκλάδωση των δέντρων του Δήμου Αγιάς.
Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και
απόρριψη των προϊόντων αποκλάδωσης σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Εργασίες αποκλάδωσης δέντρων Δ.
Αγιάς

Μονάδα
Μέτρησης
Ωρες

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

381,10

6,40

2.439,02

Άθροισμα

2.439,02

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

560,98
3.000,00

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

