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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                26 ΜΑΪΟΥ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Αρ. Πρωτ: 115 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών στοιχείων» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    112 / 2020 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών 

στοιχείων» 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

381/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 4189/21-05-2020.  

6) Την υποβληθείσα προσφορά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών 

στοιχείων» εκτιμώμενης αξίας τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα 

λεπτών (3.225,81€), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

εφαρμογής τοπογραφικών στοιχείων», ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή τοπογραφικών 

στοιχείων Δήμου Αγιάς. 

Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι απαραίτητη η αναζήτηση και εκμετάλλευση τρόπων για την 

ανεύρεση πόρων και χρηματοδοτήσεων με σκοπό την υλοποίηση υποδομών, όπως επίσης και ο 

έλεγχος για καταπατήσεις σε εκτάσεις του Δήμου Αγιάς.  

Ο Δήμος χρειάζεται τεχνική υποστήριξη για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την 

εφαρμογή επί του εδάφους των τοπογραφικών στοιχείων και δεδομένων για την χάραξη και 

οριοθέτηση των εκτάσεων και τον έλεγχο των επιμετρητικών σχεδίων έργων όπως επίσης την 

εφαρμογή επί του εδάφους των τοπογραφικών στοιχείων και δεδομένων για τον έλεγχο 

καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων του Δήμου Αγιάς.  
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Δεδομένου δε ότι ο Δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό για να προχωρήσει άμεσα τις 

διαδικασίες για την εφαρμογή επί του εδάφους και του ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης, 

χρειάζεται την υποστήριξη προσώπου που να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε αντίστοιχα 

θέματα για την βέλτιστη, επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση των απαιτούμενων  δράσεων. 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών 

στοιχείων 
Κατ’ 

αποκ. 
1 3.225,81 3.225,81 

    Σύνολο               3.225,81 

    Φ.Π.Α 24%                  774,19 

           Γενικό Σύνολο 4.000,00 

 

 Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών 

στοιχείων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στον Βαλάρη 

Δημήτριο του Χρήστου, με επαγγελματική έδρα επί της οδού Διογένους 4, Λάρισα, Τ.Κ 41222, με 

Α.Φ.Μ: 045092536, ΔΟΥ: Λάρισας, τηλ.: 6944830654, έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων 

διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (3.225,81€), χωρίς Φ.Π.Α. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ 

2019 του Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.15 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 προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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