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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 402/2015

ΘΕΜΑ: ‘Εργασίες συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων’.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 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. Το Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160Α/08-08-2014
6. Την αριθμ.17/2015 μελέτη της Υπηρεσίας.
7. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά την
Εργασία συντήρηση – διαμόρφωση αγροτικών δρόμων του Δ. Αγιάς.
8. Την προσφορά του χωματουργού Γαρόφλου Κωνσταντίνου.
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
στον ΚΑ 02.30.6262.01
10. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 156/2015
απόφαση της.
11. Την αριθμ. Πρωτ. 11295/09-11-2015 Απόφαση του Διατάκτη.
12. Το εγκεκριμένο αίτημα από το ΚΗΜΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Εγκρίνει την μελέτη που συντάχθηκε και,



Αναθέτει την υλοποίηση της εργασίας ‘Εργασία συντήρησης διαμόρφωσης
αγροτικών δρόμων’ του Δ. Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού 1.660,50€

χιλίων εξακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα λεπτά συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 23% (1.350,00€ συν ΦΠΑ 23% 310,50€ = 1.660,50€), στον
χωματουργό Γαρόφλο Κων/νο, με έδρα Αγιά Λάρισας, ΑΦΜ: 049969993 Α΄
ΔΟΥ Λάρισας όπως περιγράφεται παρακάτω και με τους κάτωθι όρους που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:
Τεχνική Περιγραφή
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για
την ‘εργασίες συντήρησης -διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων του Δ. Αγιάς.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η χρησιμοποίηση χωματουργικών μηχανημάτων
για την διαμόρφωση και συντήρηση της επιφάνειας του καταστρώματος καθώς
και την επίστρωση χαλικιού στον Αγροτικό δρόμο στην θέση Βάλτος της Δ.K.
Αγιάς του Δ. Αγιάς.

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται για το έτος
2015 στο ποσό των 1.660,50€ χιλίων εξακοσίων εξήντα

ευρώ και πενήντα

λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (1.350,00€ συν ΦΠΑ 23% 310,50€ =
1.660,50€).
Συγγραφή Υποχρεώσεων
ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι
 Να διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό,
που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
 Να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω και να
ανταποκρίνεται άμεσα σε περίπτωση βλάβης όλο το εικοσιτετράωρο.
 Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους
εργαζομένους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής του
έργου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 Να παράσχει όποια συμπληρωματική βοήθεια απαιτηθεί από το Δήμο, για
την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου.
 Να ενημερώνει το Δήμο για την πορεία των εργασιών του έργου, όποτε
του ζητηθεί.

Η πληρωμή του αναδόχου θα μπορεί να γίνεται και τμηματικά ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών.
‘Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται
στο διαδίκτυο,(Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου
Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

