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                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Αρ. Πρωτ: 537 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Συντήρηση υποδομών Κ/Χ» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   533 / 2016  

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) 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 «Συντήρηση υποδομών Κ/Χ» 

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

158/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 10612/07-11-2016. 

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Κ/Χ», 

εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.780,00 €), χωρίς Φ.Π.Α., με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εργασίας με τίτλο 

«Συντήρηση υποδομών Κ/Χ» ως κάτωθι: 

 
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 

 

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών που αφορούν την συντήρηση 

των υποδομών των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγιάς. Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες 

αποξήλωσης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης φθαρμένων – κατεστραμμένων τμημάτων 

καλωδιώσεων και αντικατάστασή τους με νέα που αφορούν ηλεκτροδοτούμενα στοιχεία στους 

κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Αγιάς όπως και στύλων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ 

Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς. 
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Για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών στοιχείων των υποδομών των κοινόχρηστων χώρων 

απαιτείται εργασία με χειρωνακτικά μέσα και την χρήση των κατάλληλων υλικών.  

Οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για λόγους λειτουργικότητας των 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγιάς. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

Συντήρηση υποδομών Κ/Χ Τεμ 
1 2.780,00 2.780,00 

     

  Άθροισμα  2.780,00 

  Φ.Π.Α. 24,00 % 667,20 

  Γενικό Σύνολο 3.447,20 

 

  Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Συντήρηση υποδομών Κ/Χ», όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή, στον Πλατσά Δημήτριο του Κων/νου, που εδρεύει στη Βελίκα 

Αγιάς, με ΑΦΜ 111251400 ΔΟΥ:Α’ Λάρισας, ΤΚ 40003, τηλ. 6936139338, έναντι του ποσού των δύο 

χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.780,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

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

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6262.12 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2016 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. 

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 
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