
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ: ΛΑΡΙΑ 
ΔΗΜΟ: ΑΓΙΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/07/2019 

                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 310 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 307/2019 

 
 

ΘΕΜΑ: ‘σνηήρηζη αρδεσηικών πηγών και σδρομαζηεύζεων ζηη ΔΕ 

Κακέρειας ηοσ Δήμοσ Αγιάς’.  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΑ 

 
 

Έσονηαρ λάβει ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010. 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 118  ηος Ν. 4412/2016 

3. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 9  ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ πποζηέθηκε 

με ηην παπ.13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008 και διαηηπήθηκε ζε ιζσύ με ηην 

πεπίπηυζη 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016  

4. Την παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006,όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην 

παπ. 3 ηος άπθπος 22 ηος Ν.3536/2007  

5. Το Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) όπυρ ιζσύει 

6. Την απιθμ. 15/2019 μελέηη ηηρ Υπηπεζίαρ.  

7. Την απιθμ. 525/2019 Απόθαζη ηος Διαηάκηη με ηην οποία διαηέθηκε πίζηυζηρ 

2.000,00€ εςπώ από ηον Κ.Α. 02.25.6262.03 έηοςρ 2019 ηος Δ. Αγιάρ 

8. Την απιθ. ππυη.:7222/16-07-2019 ππόζκληζη για ςποβολή πποζθοπάρ και ηην 

πποζθοπά ηος συμαηοςπγού  Φαζηαλή Εςάγγελο 

9. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην παποσή ηυν ανυηέπυ ςπηπεζιών πος αθοπά ηη 

Σςνηήπηζη απδεςηικών πηγών και ςδπομαζηεύζευν ζηη ΔΕ Λακέπειαρ  Δήμος 

Αγιάρ’. 

10. Το εγκεκπιμένο αίηημα από ηο ΚΗΜΔΗΣ 
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ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ  

                                              
                                                       

 Εγθξίλεη ηελ  κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη,  

 Αλαζέηεη ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο σνηήρηζη αρδεσηικών 

πηγών και σδρομαζηεύζεων ζηη ΔΕ Κακέρειας Δήμοσ Αγιάς’ 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2.000,00€ δπν ρηιηάδωλ επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% (1.612,90€ ζπλ ΦΠΑ 24% 

387,10€ =2.000,00€), ζην Χωκαηνπξγό Χαζηαιή Επάγγειν ηνπ 

Πεξηθιή , κε έδξα  ην Μεηαμνρώξη Αγηάο,  ΑΦΜ:024729970  ΔΟΥ 

Λάξηζαο όπωο πεξηγξάθεηαη παξαθάηω θαη κε ηνπο θάηωζη όξνπο πνπ 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο: 

 

Σετνική Περιγραθή  

Με ηελ παξνύζα  κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ γηα ηελ ‘εξγαζίεο ζπληήξεζεο αξδεπηηθώλ πεγώλ θαη 

πδξνκαζηεύζεωλ ’ ζηε ΔΕ Λαθέξεηαο ηνπ Δ. Αγηάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ρωκαηνπξγηθώλ 

κεραλεκάηωλ γηα ην θαζαξηζκό ηωλ αξδεπηηθώλ πεγώλ  θαη 

πδξνκαζηεύζεωλ ζηε ΔΕ Λαθέξεηαο ηνπ Δ. Αγηάο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζεί νκαιά θαη ρωξίο πξνβιήκαηα ε άξδεπζε ηωλ θηεκάηωλ ηωλ 

παξαγωγώλ ηνπ Δ.  Αγηάο 

 

Προϋπολογιζμός 
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλωηέξω εξγαζίαο αλέξρεηαη 

γηα ην έηνο 2019 ζην πνζό ηωλ 2.000,00€ δπν ρηιηάδωλ επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% (1.612,90€ ζπλ ΦΠΑ 24% 

387,10€ =2.000,00€). 

 

σγγραθή  Τποτρεώζεων 
 
ν Αλάδνρνο δεζκεύεηαη γηα ηα θάηωζη 
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 Να εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλω θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε πεξίπηωζε βιάβεο όιν ην 

εηθνζηηεηξάωξν. 

 Να ιακβάλεη όια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο ηόζν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο όζν θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Να παξάζρεη όπνηα ζπκπιεξωκαηηθή βνήζεηα απαηηεζεί από ην 

Δήκν, γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

έξγνπ. 

 Να ελεκεξώλεη ην Δήκν γηα ηελ πνξεία ηωλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, 

όπνηε ηνπ δεηεζεί.  

 Να απνθαζηζηά ηηο βιάβεο πνπ ζα πξνθύπηνπλ ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα 24 ωξώλ αιιηώο κε απόθαζε δεκάξρνπ ζα θεξύζζεηαη 

έθπηωηνο. 

 

Η πιεξωκή ηνπ αλαδόρνπ ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε 

ηελ πξόνδν ηωλ εξγαζηώλ έωο ηνπ πνζνύ ηωλ 2.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 

 
‘Ύζηεξα από ηα αλωηέξω ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ε νπνία ππνγξάθεηαη, 

αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν,(Δηαύγεηα, ΚΗΜΔΗΣ), δεκνζηνπνηείηαη από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αγηάο θαη θνηλνπνηείηαη αξκνδίωο. 

 
  

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΓΘΑ 

 
 

 
ΑΜΣΩΜΗ Μ. ΓΙΟΤΜΣΑΡΑ 
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