ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΓΙΑ, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. πρωτ.: 19

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Επισκευή μηχανημάτων αποχιονισμού του Δήμου Αγιάς»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15 / 2017
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 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.
6) Την κατεπείγουσα ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής των
μηχανημάτων που συμετέχουν στον αποχιονισμό των δρόμων, που προέκυψε λόγω
της ισχυρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Επισκευή μηχανημάτων
αποχιονισμού του Δήμου Αγιάς» εκτιμώμενης αξίας 700,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Α2. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Επισκευή μηχανημάτων αποχιονισμού
του Δήμου Αγιάς» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή και τον
ο

προϋπολογιστικό πίνακα, στον Πετρούλη Ηλία, συνεργείο οχημάτων, που εδρεύει στο 3 χλμ
Αγιάς-Λάρισας, ΤΚ 40003, ΑΦΜ: 042657903, ΔΟΥ: Α΄Λάρισας, Τηλ. 2494022841, έναντι
αμοιβής 700,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής του μηχανήματος τύπου
φορτωτάκι του Δήμου Αγιάς, με αριθμό πινακίδας ΜΕ 116664, το οποίο συμμετείχε στον
αποχιονισμό των δρόμων του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει
την περιοχή από την 9η Ιανουαρίου 2017 και κατόπιν βλάβης κρίθηκε απαραίτητο να
επιδιορθωθεί άμεσα.
Η εκτέλεση της εργασίας επιδιόρθωση του ανωτέρω μηχανήματος αφορά την
συντήρηση – επιδιόρθωση της αντλίας πίεσης υδραυλικού, την αντλία νερού και του ρουλεμά
ημιαξονίου κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου το συγκεκριμένο μηχάνημα να
επιστρέψει στην εργασία αποχιονισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων από το
χιόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού δικτύου της
περιοχής και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία,
ιατρούς, κ.τ.λ.)
Συγκεκριμένα οι εργασίες επισκευής του μηχανήματος

περιγράφονται στον

παρακάτω πίνακα:

Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

1. Αντλία πίεσης υδραυλικού

τεμ.

1

420

420,00

2. Αντλία νερού

τεμ.

1

160

160,00

3. Ρουλεμάν ημιαξονίου

τεμ.

1

120

120,00

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
24,00 %
Γενικό Σύνολο

Δαπάνη

700,00
168,00
868,00

Β1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Επισκευή μηχανημάτων
αποχιονισμού του Δήμου Αγιάς» εκτιμώμενης αξίας 180,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β2. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Επισκευή μηχανημάτων αποχιονισμού
του Δήμου Αγιάς» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή και τον
προϋπολογιστικό πίνακα, στον Ολύμπιο Αθανάσιο, συνεργείο οχημάτων, που εδρεύει στο
Ομόλιο Αγιάς, ΤΚ 40007, ΑΦΜ: 062475000, ΔΟΥ: Β΄Λάρισας, έναντι αμοιβής 180,00 € χωρίς
Φ.Π.Α.

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής του μηχανήματος τύπου
διαμορφωτής γαιών του Δήμου Αγιάς, με αριθμό πινακίδας ΜΕ 100604, το οποίο συμμετείχε
στον αποχιονισμό των δρόμων του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που
πλήττει την περιοχή από την 9η Ιανουαρίου 2017 και κατόπιν βλάβης κρίθηκε απαραίτητο να
επιδιορθωθεί άμεσα.
Η εκτέλεση της εργασίας επιδιόρθωση του ανωτέρω μηχανήματος αφορά την
συντήρηση – επιδιόρθωση της μπάλας εφαρμογής στην μπουκάλα ανύψωσης της λεπίδας,
κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου το συγκεκριμένο μηχάνημα να επιστρέψει στην
εργασία αποχιονισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων από το χιόνι, προκειμένου
να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού δικτύου της περιοχής και να μην
δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)
Συγκεκριμένα οι εργασίες επισκευής του μηχανήματος

περιγράφονται στον

παρακάτω πίνακα:

Προϋπολογιστικός Πίνακας
Περιγραφή εργασίας
1. Κόλληση μπάλας εφαρμογής
στην μπουκάλα ανύψωσης της
λεπίδας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

τεμ.

1

180

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
24,00 %
Γενικό Σύνολο

Δαπάνη
180,00
180,00
43,20
223,20

Γ1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Επισκευή μηχανημάτων
αποχιονισμού του Δήμου Αγιάς» εκτιμώμενης αξίας 1.975,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Γ2. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Επισκευή μηχανημάτων αποχιονισμού
του Δήμου Αγιάς» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή και τον
προϋπολογιστικό πίνακα, στον Νταμπαλέτσιο Αστέριο του Κωνσταντίνου, συνεργείο
ο

οχημάτων, που εδρεύει στο 4 χλμ Λάρισας-Βόλου με ΑΦΜ: 151496540, ΔΟΥ: Β΄Λάρισας,
έναντι αμοιβής 1.975,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών επισκευής των μηχανημάτων του Δήμου
Αγιάς, με αριθμό πινακίδας ΜΕ 71265 και ΜΕ 100591, τα οποία συμμετείχαν στον
αποχιονισμό των δρόμων του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει

την περιοχή από την 9η Ιανουαρίου 2017 και κατόπιν βλάβης κρίθηκε απαραίτητο να
επιδιορθωθούν άμεσα.
Η εκτέλεση της εργασίας επιδιόρθωσης των ανωτέρω μηχανημάτων κρίνεται
επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου τα μηχανήματα να επιστρέψουν στην εργασία
αποχιονισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων από το χιόνι, προκειμένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού δικτύου της περιοχής και να μην
δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)

Προϋπολογιστικός Πίνακας
Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

1. Επιδιόρθωση μημανήματος
ΜΕ 71265

τεμ.

1

705

705,00

2. Επιδιόρθωση μημανήματος
ΜΕ 100591

τεμ.

1

160

1.270,00

Περιγραφή εργασίας

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
24,00 %
Γενικό Σύνολο

Δαπάνη

1.975,00
474,00
2.449,00

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της εργασίας ορίζεται το διάστημα των 2 ημερών από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος
πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Z. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή,
απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση
υπηρεσιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

