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03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 193

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Επισκευές λιθοδομών ΔΕ Αγιάς»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 190 / 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 «Επισκευές λιθοδομών ΔΕ Αγιάς»
6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
470/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 5772/01-07-2020.
7) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Επισκευές λιθοδομών ΔΕ Αγιάς»,
εκτιμώμενης αξίας των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), 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 «Επισκευές λιθοδομών ΔΕ Αγιάς».
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν επισκευές στις λιθοδομές της
Δημοτικής Ενότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς από ζημιές που προκλήθηκαν από καιρικά φαινόμενα και
την πάροδο του χρόνου.
Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων και την πάροδο του χρόνου

παρατηρήθηκαν εκτεταμένες

βλάβες και ζημιές στις λιθοδομές της Κοινότητας Αγιάς της ΔΕ Αγιάς και συνεπώς υπάρχει άμεση
ανάγκη για την υλοποίηση των ανωτέρω αποκαταστάσεων των ζημιών στις λιθοδομές του Δήμου
Αγιάς.
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Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης, επισκευής και αρμολόγησης του
τοιχίου αντιστήριξης που βρίσκεται στο ρέμα του Αμύρου στην Κοινότητα Αγιάς της ΔΕ Αγιάς του
Δήμου Αγιάς, σε μήκος περίπου 100 μέτρων, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει φθαρεί και
υπάρχει ανάγκη συντήρησης, ενίσχυσης και επισκευής του καθώς προστατεύεται από την
αποσάθρωση και τον κίνδυνο κατάρρευσης.
Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων
οχημάτων αλλά και για την προστασία και ασφάλεια των πολιτών.
Για την συντήρηση και επισκευή των λιθοδομών στην Κοινότητα Αγιάς της ΔΕ Αγιάς του Δήμου
Αγιάς απαιτείται εργασία με χειρωνακτικά μέσα και χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών.
Το αντικείμενο των εργασιών είναι η επισκευή λιθοδομών στο τοιχίο αντιστήριξης στο ρέμα Αμύρου
στην Κοινότητα Αγιάς του Δήμου Αγιάς και αφορούν:


Αποξήλωση –αποκατάσταση φθαρμένων – αποκολλημένων λίθων



Ενίσχυση ευαίσθητων στοιχείων



Προσθήκη κατεστραμμένων λίθων



Αρμολόγηση λίθων



Συλλογή και απομάκρυνση φθαρμένων και ακατάλληλων υλικών

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την συλλογή, μεταφορά και απόρριψη των
υλικών σε κατάλληλα σημεία με ευθύνη του αναδόχου.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή εργασίας

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

Αποξήλωση –αποκατάσταση φθαρμένων
– αποκολλημένων λίθων

Κ.Μ.

32,00

47,50

1.520,00

Ενίσχυση ευαίσθητων στοιχείων

Τεμ.

1,00

74,40

74,40

Προσθήκη κατεστραμμένων λίθων

Κ.Μ.

15,00

56,20

843,00

Αρμολόγηση λίθων

Τ.Μ..

40,00

25,30

1.062,60

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο

24,00 %

3.500,00
840,00
4.340,00

Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Επισκευές λιθοδομών ΔΕ Αγιάς», όπως ειδικότερα
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, στον Κασίδα Αθανάσιο του Λέανδρου, με ΑΦΜ 044020997,
ΔΟΥ: Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ που εδρεύει στην οδό 25

ης

Μαρτίου 30 στην Αγιά Λάρισας, ΤΚ 40003, τηλ.

6937448541, έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από έκτακτη
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει
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εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.03 και έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 30/08/2020 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
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