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ΑΠΟΦΑΣΗ 443/2015   

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Λακέρειας» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 158 (παρ. 4, στοιχείο β΄ και παρ.7) του 

Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και την εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
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. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης 

της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» 
6. Την υπ΄ αριθ. 426/2015 απόφαση του Διατάκτη
7. Την υπ΄ αριθ. 192/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
8. Την  ανάγκη  που  προέκυψε  για  τις  Εργασίες  συντήρησης  των  αγροτικών 

δρόμων στην Δημοτική Ενότητα Λακέρειας του Δήμου Αγιάς 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
                                                

Αναθέτουμε  απευθείας  την εργασία:  «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
ΔΕ Λακέρειας» στον Κουφάκη Χρήστο, που εδρεύει στην οδό Θερμοπυλών 34 
στην  Θεσσαλονίκη,  ΑΦΜ:039797267,  ΔΟΥ:  Θεσσαλονίκης,  έναντι  αμοιβής 
4.920,00  € 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  την  συντήρηση  των 
αγροτικών  δρόμων στις  ΤΚ Μαρμαρίνης  και  Ανατολής  της  Δημοτικής  Ενότητας 
Λακέρειας του Δήμου Αγιάς. Εξαιτίας των καιρικών φαινομένων παρατηρήθηκαν 
εκτεταμένες  καθιζήσεις,  ρηγματώσεις  και  καταπτώσεις  δένδρων  και  άλλων 
ογκωδών  αντικειμένων  σε  τμήματα  του  αγροτικού  οδικού  δικτύου  των  ΤΚ 
Μαρμαρίνης και  Ανατολής της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας  του Δήμου Αγιάς 
καθιστώντας το σε πολλά σημεία δυσπρόσιτο και σε άλλα εντελώς απροσπέλαστο. 

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  στους  αγροτικούς 
δρόμους.



Για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων απαιτείται εργασία με μηχανικά 
μέσα  όπως  καταστροφέας  προσαρμοσμένος  σε  εκσκαφέα,  εκσκαφέας,  μικρό 
ανατρεπόμενο.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
• Γενικές εκσκαφές, 
• Απομάκρυνση ογκωδών τμημάτων βράχων, 
• Φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση των υλικών με μηχανικά μέσα, 
• Άρση καταπτώσεων, 
• Ισοπέδωση και μόρφωση δρόμου 
• Απομάκρυνση βλάστησης των αγροτικών δρόμων. 

Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  με  την  συλλογή,  μεταφορά  και 
απόρριψη των υλικών σε σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή εργασίας
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
ΔΕ Λακέρειας

Τεμ
1 4.000,00 4.000,00

Άθροισμα 4.000,00

Φ.Π.Α. 23,00 % 920,00

Γενικό Σύνολο 4.920,00

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 


