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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 142/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας
προμήθεια

φορτιστών

για

την

‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ανάθεση

ΚΑΝΟΝΙΩΝ

για την

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’ του Δ. Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
5) Την αριθμ. Πρωτ. 5358/26-04-2013 Απόφαση του Διατάκτη του Δ. Αγιάς.
6) Την αριθμ. 73/2013, απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς με
την οποία διατέθηκε πίστωση 4.000,00€ ευρώ από τον Κ.Α. 02.25.6262.03 του
προϋπολογισμού του Δ. Αγιάς έτους 2013.
7) Τις τεχνικές προδιαγραφές.
8) Την αριθμ. 17905/25-11-2013 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
10) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
Την

προμήθεια

καθώς

και

τις

τεχνικές

προδιαγραφές

για

την

προμήθεια

φορτιστών για την ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΩΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’ του
Δ. Αγιάς που αφορά την προμήθεια φορτιστών μπαταριών (12volt –

10Amp)και την τοποθέτηση τους στα δέκα έξι κανόνια που συνδέθηκαν με
το δίκτυο της ΔΕΗ για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, ως εξής:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12VOLT
10Amp.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
132,00€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
2.112,00€

2.112,00€
485,76€
2.597,76€

Β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ
•

την προμήθεια φορτιστών μπαταριών (12volt – 10Amp) και την
τοποθέτηση τους στα δέκα έξι κανόνια που συνδέθηκαν με το
δίκτυο της ΔΕΗ, για την ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΩΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ’
πεντακόσια

συνολικού
ενενήντα

προϋπολογισμού
επτά

ευρώ

(2.597,76€)

και

εβδομήντα

δύο
έξι

χιλιάδες
λεπτά

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, στον Γεώργιο Παπαδημητρούλη

Ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων με αριθμ. αδείας 454/24-06-1993, έδρα
Μεταξοχώρι Δ. Αγιάς Ν. Λάρισας και ΑΦΜ: 044020893 Α΄ ΔΟΥ Λάρισας
όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και με τους κάτωθι όρους που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12VOLT
10Amp.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
132,00€

ΣΥΝΟΛΟ
2.112,00€

2.112,00€
485,76€
2.597,76€

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των
2.597,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. (2.112,00€ συν ΦΠΑ 23% 485,76€ =
2.597,76€)

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι
♦

Να παραδώσει όλα τα υλικά καινούργια και σε καλή κατάσταση.

♦

Να εγκαταστήσει, συνδέσει και παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία το
σύστημα.

♦

Σε περίπτωση που κάποιο υλικό είναι ελαττωματικό να αντικατασταθεί αμέσως.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

‘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 ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

