
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αγιά,   23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
                                                  Αρ. Πρωτ: 261

ΑΠΟΦΑΣΗ  175/2013

ΘΕΜΑ:  Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός 
οδών & ρεμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών 
5. Την υπ΄ αριθ. 220/2013 απόφαση του Διατάκτη
6. Την υπ΄ αριθ. 36/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την εργασία καθαρισμού οδών και ρεμάτων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                                                                                                   
Αναθέτουμε απευθείας την εργασία:  «Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την 
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων»  στην Ζωγράφου Ελευθερία-Μαρία 
που εδρεύει στον Ριζόμυλο Δήμου Ρήγα Φεραίου, με ΑΦΜ 045263409 – ΔΟΥ Ν. 
ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ,   έναντι  αμοιβής  3.800,00 € με  το  Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με  την 
κάτωθι  Τεχνική  Περιγραφή  της  εργασίας  και  τον  ακόλουθο  Προϋπολογιστικό 
Πίνακα:

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό των οδών και των 
ρεμάτων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Η  εκτέλεση  της  εργασίας  καθαρισμού  των  ρεμάτων  κρίνεται  αναγκαία, 
προκειμένου  να  αποτραπεί  το  ενδεχόμενο  πρόκλησης  σημαντικής  μείωσης  της 
δυνατότητας  απορροής  των  ρεμάτων  και  για  την  αποφυγή  πλημμυρικών 
φαινομένων.
Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 
Γενικές εκσκαφές εδαφών ανεξαρτήτως βάθους και πλάτους και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό  μέσο,  φορτοεκφόρτωση  και  απομάκρυνση  των  υλικών  εκσκαφής 
(άμμος, φερτά υλικά, κ.α.) με μηχανικά μέσα, άρση των καταπτώσεων, εργασίες 
ισοπέδωσης και μόρφωσης του χώρου. 



Προϋπολογιστικός Πίνακας

Περιγραφή εργασίας
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη

Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για 
την αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων

Τεμ
1 3.089,43 3.089,43

Άθροισμα 3.089,43

Φ.Π.Α. 23,00 % 710,57

Γενικό Σύνολο 3.800,00

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται 
στο  διαδίκτυο,  δημοσιοποιείται  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αγιάς  και 
κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


