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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 208/2020 

 
 

ΘΕΜΑ: ‘Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας με 

μηχανικά μέσα (Πυροπροστασίας)’ του Δήμου Αγιάς.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 
Έχοντας λάβει 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. Το Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) όπως ισχύει 

6. Την υπ’  αριθμ. : 57/2020 Απόφαση ΔΣ με θέμα: Αποδοχή και κατανομή ποσού 

53.800,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020 

7. Την υπ’  αριθμ.: 68/2020 Απόφαση ΔΣ με θέμα: Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

8. Την αριθμ. 494/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία διατέθηκε 

πίστωσης 1.100,00€ ευρώ από τον Κ.Α. 02.30.6279.04 έτους 2020 του Δ. Αγιάς 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα από το ΚΗΜΔΗΣ 

10. Την αριθμ. 19/2020 μελέτη της Υπηρεσίας.  

11. Την αριθ. πρωτ.: 6709/21-07-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και την 

προσφορά του χωματουργού  Χριστόδουλο Γουλιόπουλο 
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12. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά τη 

Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας με 

μηχανικά μέσα ( Πυροπροστασίας). 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
                                                                                                 

 Εγκρίνει την  μελέτη που συντάχθηκε και,  

 Αναθέτει την υλοποίηση της εργασίας Καθαρισμός αντιπυρικών 

ζωνών Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας με μηχανικά μέσα ( 

Πυροπροστασίας) Δ. Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00€ 

χιλίων εννιακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

(887,10€ συν ΦΠΑ 24% 212,90€ =1.100,00€), στο Χωματουργό 

στο Χωματουργό Γουλιόπουλο Χριστόδουλο του Αποστόλου, με έδρα  

την Αγιά,  ΑΦΜ:045583141  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 Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δημοτικής Ενότητας 

Λακέρειας με μηχανικά μέσα ( Πυροπροστασίας) του Δ. Αγιάς. 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας που 

καταλαμβάνει η αντιπυρική ζώνη με απόξεση μέχρι βάθους 0,10μ. με 

απομάκρυνση και εναπόθεση προϊόντων κατεργασίας στα πρανή της 

αντιπυρικής λωρίδας. Επίσης καθαρισμός τάφρου τριγωνικής διατομής ή 

κάθε ερείσματός σε κάθε είδος έδαφος. Η συνολική έκταση των 

δασικών δρόμων και αντιπυρικών  ζωνών κυμαίνεται  22.175 τ.μ 

 

Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται 

για το έτος 2020 στο ποσό των 1.100,00€ χιλίων εκατό ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (887,10€ συν ΦΠΑ 24% 212,90€ 

=1.100,00€). 
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Συγγραφή  Υποχρεώσεων 
 

ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι 
 

 Να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω και να 

ανταποκρίνεται άμεσα. 

 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.  

 
‘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 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔ29Ω6Ι-ΖΞΧ


		2020-07-22T12:03:22+0300


		2020-07-22T12:02:51+0300
	Athens




