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                 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Αρ. Πρωτ: 53 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή & αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού 

φωτισμού ΔΕ Ευρυμενών» 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η   50 / 2020  

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133). 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 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 – επισκευή & αντικατάσταση 

λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΔΕ Ευρυμενών» 

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

246/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 2590/12-03-2020. 

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή & αντικατάσταση 

λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΔΕ Ευρυμενών», εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων 

ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών (12.096,77 €), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

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

«Συντήρηση – επισκευή & αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΔΕ Ευρυμενών» 

ως κάτωθι: 

Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 

Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών που αφορούν την συντήρηση,  επισκευή και 

αντικατάσταση των λαμπτήρων και των συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού 

σε διάφορα  σημεία και τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, 

δηλαδή στην ΤΚ Στομίου, στην ΤΚ Ομολίου, στην ΤΚ Καρίτσας και στην ΤΚ Παλαιόπυργου. Η ανάγκη 

προέκυψε λόγο φθοράς των λαμπτήρων που φυσιολογικά φθείρονται με την πάροδο του χρόνου αλλά 

και των βλαβών που προκύπτουν σε τμήματα του δικτύου δημοτικού φωτισμού με αποτέλεσμα την 
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διακοπή ή την δυσλειτουργία του. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η εύρυθμη και αποδοτική 

λειτουργία του δικτύου φωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών όσο και η αισθητική εικόνα του 

δήμου. Επίσης βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της 

περιοχής.  

Για την αντικατάσταση των ανωτέρω αναφερόμενων υλικών απαιτείται εργασία με χρήση 

συγκεκριμένου μηχανήματος. Το  αντικείμενο  των  εργασιών είναι η συντήρηση από βλάβες που 

προέκυψαν και θα προκύψουν στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών. Η 

συντήρηση αφορά: 

 τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 

 αντικατάσταση λαμπτήρων  

 αντικατάσταση ντουί φωτιστικών σωμάτων 

 αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων - μετασχηματιστών 

 αντικατάσταση εκκινητών 

 επισκευή φωτιστικών σωμάτων 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 
Συντήρηση – επισκευή & 
αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού 
φωτισμού  ΔΕ Ευρυμενών 

Τεμ 1 12.096,77 12.096,77 

     

  Άθροισμα  12.096,77 

  Φ.Π.Α. 24,00 % 2.903,22 

  Γενικό Σύνολο 14.999,99 

 

  Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή & αντικατάσταση 

λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού ΔΕ Ευρυμενών», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική 

περιγραφή, στον Φαρμακιώτη Βασίλειο του Γεωργίου με ΑΦΜ 122333564, ΔΟΥ: Β’ Λάρισας, που 

εδρεύει στη Λάρισα – Δ/νση: Αγ. Μαρίνης 15, ΤΚ 41221, τηλ. 6938702909, έναντι του ποσού των 

δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών (12.096,77 €), 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. 02.20.6279.09 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2020 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον 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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