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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 142

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη ανακυκλώσιμων υλικών»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 139 / 2020
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του
Ν.4555/2018 (Α’133).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 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 παροχής της εργασίας «Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη
ανακυκλώσιμων υλικών»
6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’
αριθμ. 411/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 4820/09-062020.
7) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη
ανακυκλώσιμων υλικών», εκτιμώμενης αξίας οχτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι
έξι λεπτών (8.064,26 €),, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα της
εργασίας με τίτλο «Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη ανακυκλώσιμων υλικών».
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την συλλογή και μεταφορά των μη
ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής των χώρων
του Δήμου Αγιάς.
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Ιδιαίτερα την εποχή αυτή που έπεται την χειμερινής περιόδου στους παραλιακούς οικισμούς
της ΔΕ Μελιβοίας και της ΔΕ Ευρυμενών στην Αγιάς αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου, η
κατάσταση των κοινόχρηστων χώρων βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση καθώς είναι διάσπαρτες με
κλαδιά, φερτά υλικά αλλά κυρίως με διάφορα οικοδομικά υλικά λόγω των εργασιών συντήρησης των
κατοικιών αλλά και των λοιπών εγκαταστάσεων. Για την οργανωμένη συλλογή των μη ανακυκλώσιμων
υλικών που εγκαταλείπονται διάσπαρτα σε όλα τα σημεία απαιτείται η εγκατάσταση κάδων
κατάλληλων για την συλλογή τους και στη συνέχεια την μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Λάρισας.
Με σκοπό την οργανωμένη συλλογή των μη ανακυκλώσιμων υλικών θα εγκατασταθούν δύο
κάδοι χωρητικότητας 30 κυβικών μέτρων και ένα κάδος ΚΑ-8, και συγκεκριμένα ένας κάδος 30 κ.μ.
στην Αγιά (Αμαξοστάσιο), ένας κάδος 30κ.μ. στην περιοχή του Αγιοκάμπου και ο κάδος ΚΑ-8 στην
Καρίτσα..
Οι κάδοι θα μισθωθούν από κατάλληλο ανάδοχο για το διάστημα τριών (3) μηνών. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τον όγκο των υλικών
που συσσωρεύονται στους κάδους να τους αδειάζει και να μεταφέρει τα υλικά στον κατάλληλο χώρο
του ΧΥΤΑ Λάρισας. Κάθε φορτίο μη ανακυκλώσιμων υλικών που θα μεταφέρεται θα ζυγίζεται ώστε να
καταγράφεται ο όγκος των προς μεταφορά υλικών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Μίσθωση κάδου χωρητικότητας 30 κ.μ.

Τεμ.

2,00

120,97/
μήνα

3

Μίσθωση κάδου χωρητικότητας 30 κ.μ.

Τεμ.

1,00

64,52/
μήνα

3

Μεταφορά υλικών στον ΧΥΤΑ λάρισας.

Τόνος

126,57

56,45

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
24,00 %
Γενικό Σύνολο

Διάρκεια
(μήνες)

-

Δαπάνη
725,82

193,56

7.144,88
8.064,26
1.935,42
9.999,68

Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη
ανακυκλώσιμων υλικών», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στην
ο

εταιρία TIRE SOLUTIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στο 7 χλμ. Λάρισας – Συκουρίου, ΤΚ 41500, με
ΑΦΜ 800557222,

ΔΟΥ: Λάρισας, τηλ. 6944233462, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Κίτσου

Αφροδίτη του Παναγιώτη, έναντι του ποσού των οχτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι
έξι λεπτών (8.064,26 €), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους
του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση,
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6279.02 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
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Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 30/09/2020 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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONIOS
GKOUNTARAS
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