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ΑΠΟΦΑΣΗ  95 /2013 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Υδραυλικές 

εργασίες 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. 338/2013 απόφαση του Διατάκτη 

6. Την υπ΄ αριθ. 104/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Την ανάγκη που προέκυψε για υδραυλικές εργασίες στην Δημοτική 

Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής στο Στόμιο Αγιάς 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                 

 

1. Αναθέτουμε απευθείας την εργασία «Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής 

Κατασκήνωσης» στον Βασιλικό Ιωάννη, που εδρεύει στo Στόμιο Αγιάς, με ΑΦΜ 

024718002 ΔΟΥ: Β’ Λάρισας, έναντι αμοιβής 1.500,00 € 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 υδραυλικές 

εργασίες στην Δημοτική Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής στο Στόμιο Αγιάς. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες επιδιόρθωσης και αποκατάστασης βλαβών 

στο δίκτυο ύδρευσης όπως και στο δίκτυο αποχέτευσης της κατασκήνωσης, που 

προέκυψαν από ζημιές που έγιναν από τους κατασκηνωτές ή το προσωπικό κατά 

την διάρκεια λειτουργίας της κατασκήνωσης. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τη 

χρήση των κατάλληλων υλικών τα οποία θα υποδειχθούν από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου.  

Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους 

λειτουργικότητας της Δημοτικής κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής στο Στόμιο 

Αγιάς.  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ6Ι-91Ε



Για την συγκεκριμένη εργασία, απαιτείται εργασία με χειρονακτικά μέσα και 

χρήση κατάλληλων υλικών. Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 

 

 Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης 

 Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αποχέτευσης 

 Αντικατάσταση μπαταριών και άλλων σημείων υδροδότησης του 

δικτύου ύδρευσης που υπέστησαν ζημιές 

 Διόρθωση και αντικατάσταση σωλήνων και σημείων σύνδεσης του 

δικτύου αποχέτευσης 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής 
Κατασκήνωσης  

Τεμ 
1 1.219,51 1.219,51 

     

  Άθροισμα  1.219,51 

  Φ.Π.Α. 23,00 % 280,49 

  Γενικό Σύνολο 1.500,00 

 

 

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   
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