ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Αρ.Πρωτ: 374
ΑΠΟΦΑΣΗ 352/2015
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός
αντιπυρικών ζωνών Δήμου Αγιάς με μηχανικά μέσα»
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. 356/2015 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ΄ αριθ. 137/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την εργασία καθαρισμού των αντιπυρικών
ζωνών για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών
Δήμου Αγιάς με μηχανικά μέσα» στον Κουφάκη Χρήστο, που εδρεύει στην οδό
Θερμοπυλών 34 στην Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ:039797267, ΔΟΥ: Θεσσαλονίκης, έναντι
αμοιβής 3.240,00 € 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 που αφορούν τον καθαρισμό,
και διαμόρφωση των αντιπυρικών ζωνών που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του
Δήμου Αγιάς και είναι απαραίτητη η αποψίλωση και ο καθαρισμός τους για την
προστασία από πυρκαγιές. Ειδικότερα αφορά αντιπυρικές ζώνες στην Τ.Κ.
Δήμητρας, στην Τ.Κ. Καστρίου και στην Τ.Κ. Μαρμαρίνης της ΔΕ Λακέρειας του
Δήμου Αγιάς. Η ανάγκη προέκυψε λόγω της συσσώρευσης ξερών χόρτων και
κλαδιών από την καλοκαιρινή περίοδο αλλά και των ισχυρών ανέμων που
επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να καταστούν τους ακαθάριστους χώρους
επικίνδυνους για εκδηλώσεις πυρκαγιών.
Για τον καθαρισμό και αποψίλωση των αντιπυρικών ζωνών απαιτείται
εργασία με τη χρήση μηχανημάτων όπως καταστροφέας προσαρμοσμένος σε
εκσκαφέα, εκσκαφέας, μικρό ανατρεπόμενο. Το αντικείμενο των εργασιών είναι ο
καθαρισμός διαφόρων χώρων του Δ. Αγιάς και αφορούν:
• Αποψίλωση – καθαρισμός άγριων φυτεύσεων, χλόης, χόρτων κα
• Αποψίλωση χώρων από κλαδιά δέντρων

•
•

Καθαρισμός γεωργικών και άλλων οικιακών απορριμμάτων
Διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων για τη δυνατότητα πρόσβασης

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και
απόρριψη των υλικών σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας
Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών
ΔΕ Λακέρειας Δήμου Αγιάς

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

2.634,15

2.634,15

Άθροισμα

2.634,15

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

605,85
3.240,00

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

