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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 242

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Αποκαταστάσεις ζημιών οδοστρωμάτων ΔΕ Μελιβοίας»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 239 / 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 «Αποκαταστάσεις ζημιών οδοστρωμάτων ΔΕ
Μελιβοίας»
6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
534/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 7625/24-08-2020.
7) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α.

Εγκρίνουμε

τη

διενέργεια

της

εργασίας

με

τίτλο

«Αποκαταστάσεις

ζημιών

οδοστρωμάτων ΔΕ Μελιβοίας», εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), χωρίς
Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εργασίας με τίτλο
«Αποκαταστάσεις ζημιών οδοστρωμάτων ΔΕ Μελιβοίας» ως κάτωθι:
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση και αποκατάσταση του
καταστρώματος της οδοποιίας των δημοτικών δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου
Αγιάς. Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων και την πάροδο του χρόνου κατά τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου παρατηρήθηκαν εκτεταμένες καθιζήσεις, ρηγματώσεις και κυρίως φθορές και εκτεταμένες
ζημιές στο κατάστρωμα, σε τμήματα του δικτύου των δημοτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας
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Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, καθιστώντας το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία δυσπρόσιτο και δύσκολα
προσπελάσιμο.
Η αποκατάσταση των ανωτέρω ζημιών κρίνεται άμεση και αναγκαία, προκειμένου να
αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και
ομαλή διέλευση οχημάτων στο δίκτυο οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:


Καθαρισμός εδάφους από φερτά υλικά



Φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των υλικών με μηχανικά μέσα



Εργασίες επεξεργασίας κλίσεων εδάφους των δρόμων



Αποκατάσταση ζημιών στο κατάστρωμα της οδοποιίας

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

Εργασίες αποκατάστασης
οδοστρωμάτων με τη χρήση φορτωτή
- εκσκαφέα ισχύος έως 100 HP

ώρες

70,00

30,00

2.100,00

Εργασίες αποκατάστασης
οδοστρωμάτων με τη χρήση φορτωτή εκσκαφέα ισχύος από 101 έως 140 HP

ώρες

38,00

50,00

1.900,00

Εργασίες αποκατάστασης
οδοστρωμάτων με τη χρήση φορτωτάκι
ισχύος από 50 έως 60 HP

ώρες

40,00

25,00

1.000,00

Άθροισμα
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο

5.000,00
24,00 %

1.200,00
6.200,00

Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Αποκαταστάσεις ζημιών οδοστρωμάτων ΔΕ
Μελιβοίας», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, στον Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνο του Γεωργίου, με ΑΦΜ 071851227, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στην Σωτηρίτσα
Αγιάς, Τ.Κ.: 40003, τηλ. 697250433, έναντι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), 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
εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.05 και έχει εκδοθεί η σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα 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.
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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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