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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  203/2021 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΕ ΑΓΙΑΣ  ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)  .   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010  

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

6. Την υπ΄ αριθμ.: 99/2021 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Αποδοχή και κατανομή ποσού 

53.800,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021. 

7. Την υπ’  αριθμ. : 61/2021 Απόφαση ΔΣ με θέμα: Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού έτους 2021. 

8. Το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 7154/18-06-2021 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Αγιάς Τις 

εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο 

ΚΑ: 02.30.6279.01 

9. α) Την υπ’ αριθ.: 519/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 69ΞΧΩ6Ι-

Ψ9Ψ)  και  β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί 

της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του 

ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης . 

10. Την αριθμ. 25/2021 εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας μας 
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11. Την υπ΄ αριθ. πρωτ: 7340/23-06-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας για την 

υποβολή προσφοράς προς τον κ. Χατζάκου Δημήτριο 

12. Την υπ΄ αριθ. πρωτ: 7360/24-06-2021  οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε 

από τον κ. Χατζάκο Δημήτριο καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                        

1. Την απευθείας ανάθεση  στον  Χατζάκο Δημήτριο Χωματουργό με ΑΦΜ: 

034338676 , ΔΟΥ Λάρισας, με έδρα την Αγιά, ΤΚ:40003 και Τηλ:6973404988  

 

2. Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση της εργασίας: ‘Καθαρισμό αντιπυρικών ζωνών 

ΔΕ Αγιάς  με μηχανικά μέσα (Πυροπροστασία)’ του Δ. Αγιάς. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια συντήρησης των ζωνών πυρασφάλειας στον ορεινό 

όγκο του Δήμου Αγιάς, θα γίνει καθαρισμός της επιφάνειας που καταλαμβάνει η 

αντιπυρική ζώνη με απόξεση μέχρι βάθους 0,10 m, απομάκρυνση και εναπόθεση 

προϊόντων κατεργασίας στα πρανή της αντιπυρικής λωρίδας, με το συνολικό μήκος 

να ανέρχεται περίπου 2000 m και μέσου πλάτους 12 m 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αριθμ. 25/2021 εγκεκριμένη μελέτη και 

τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (Τμήμα 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς). 

 

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει δεκαπέντε (15 ημέρες) από την κοινοποίηση της 

παρούσας απόφασης στον ανάδοχο. 

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι (1.984,00€) χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα  

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,  όπως προκύπτει από την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου και αναλύεται ως κάτωθι:  

   

A/A Είδος Εργασίας Μον. 

Μέτρησης 

Ποσότητα 

(ώρες) 

Τιμή ανά 

Μονάδα 

(€/ώρα) 

Συνολική 

Τιμή 

 
 
 
 

1 

 

Φορτωτής 

ερπυστριοφόρος, (ισχύος 

πάνω από 141 HP) 

 ώρες 32,00 50,00 € / h 1.600,00 € 

 ΚΑΘ. ΑΞΙΑ    1.600,00 € 

 ΦΠΑ 24%    384,00 € 
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 ΣΥΝΟΛΟ    1.984,00 € 
 

 

5. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από τον προϊστάμενο του 

τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς. (άρθρο 208 

παρ.10 του Ν.4412/2016 και άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016)  

 

 
     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-208-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-208-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-219-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82/
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