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ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2013

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες
συντήρησης χώρου Δημοτικής Κατασκήνωσης»
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. 333/2013 απόφαση του Διατάκτη περί έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης
6. Την υπ΄ αριθ. 104/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Διάθεσης
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία: «Εργασίες συντήρησης χώρου
Δημοτικής κατασκήνωσης» στον Σιμψιρή Γρηγόριο του Σπυρίδωνα, που
εδρεύει στο Γερακάρι Αγιάς με ΑΦΜ 042657927 - ΔΟΥ:Αγιάς, έναντι αμοιβής
24.600,00 € 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 για την συντήρηση του χώρου
της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην Τ.Κ. Στομίου του Δ. Αγιάς, προκειμένου να
καταστεί προσπελάσιμος από κατασκηνωτές και επισκέπτες, και της περιοχής
παραπλεύρως του δρόμου που οδηγεί προς τις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης
για την προστασία του από φαινόμενα διαβρώσεων και καθιζήσεων.
Συγκεκριμένα προκειμένου ο χώρος της κατασκήνωσης να γίνει
επισκέψιμος είναι απαραίτητη η καθαίρεση των υφιστάμενων ρηγματομένων
σκυροδετημένων επιπέδων που δημιουργούν προβλήματα πρόσβασης με
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. Παράλληλα απαιτείται η ισοπέδωση
- διαμόρφωση του εδάφους με τη χρήση των κατάλληλων μηχανικών μέσων των
χώρων γύρω από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τους
κατασκηνωτές, ενώ χωματουργικές εργασίες θα εκτελεστούν και παραπλεύρως του
υφιστάμενου δρόμου της κατασκήνωσης.
Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:
• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες,

•
•

•
•
•

Απομάκρυνση και μεταφορά υλικών εκσκαφής και ογκωδών τμημάτων
βράχων,
Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος,
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα,
Διαμορφώσεις πρανών – ανοιχτών τάφρων,
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας

Συντήρηση χώρου Δημοτικής
Κατασκήνωσης

Μονάδα
Μέτρησης
Τεμ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

1

20.000,00

20.000,00

Άθροισμα

20.000,00

Φ.Π.Α.

23,00 %

Γενικό Σύνολο

4.600,00
24.600,00

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

