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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 545

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της εργασίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 540 / 2018
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) Την αναγκαιότητα της προμήθειας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
58/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με

πρωτοκόλλου 4749/15-06-2018.

7) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας διακοσίων ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (1.201,61 €), χωρίς
Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας με
τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» ως κάτωθι:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση της εργασίας συντήρησης και διαμόρφωσης των αύλειων
χώρων των σχολείων, για την προστασία των παιδιών και την αποφυγή ατυχημάτων..
Συγκεκριμένα προβλέπεται συντήρηση των σιδηρών κατασκευών και των κιγκλιδωμάτων που
βρίσκονται στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Αγιάς. Με τις συντηρήσεις εξασφαλίζεται
η ασφάλεια των μαθητών αλλά βελτιώνεται και η αισθητική κατάσταση των σχολικών χώρων του
Δήμου Αγιάς. Το αντικείμενο των εργασιών αφορούν στην συντήρηση των σιδηρών κατασκευών και
ο

των κιγκλιδωμάτων στο 1 Δημοτικό Σχολείο και στο Λύκειο-ΕΠΑΛ Αγιάς. Οι μεταλλικές κατασκευές θα
έχουν μία στρώση μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος απολίνης σε αποχρώσεις που θα
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υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης όπου απαιτούνται θα γίνουν εργασίες
ηλεκτροσυγκολλήσεων με τον καθαρισμό στις ενώσεις από τα υαλώδη υπολείμματα των ηλεκτροδίων
και στην συνέχεια επάλειψη σε δύο στρώσεις με ψυχρό γαλβάνισμα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1,00 τεμ.

1.201,61

1.201,61

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.201,61
288,39
1.490,00€

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, στον Ντικούδη Βασίλειο του
Αναστασίου που εδρεύει στο Γερακάρι Αγιάς, με ΑΦΜ 118807359, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας, ΤΚ 40003, τηλ.
6942952672, έναντι του ποσού των χιλίων διακοσίων ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (1.201,61
€), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η
σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6262.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2018 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.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση εργασιών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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