INFORMATICS
DEVELOPMEN
1
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.09 13:33:21
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω168Ω6Ι-ΩΓ0

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 564

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»
ΑΠΟΦΑΣΗ

560 / 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) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»
5) 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.
6) Την 549/2016 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της
προμήθειας
7) Τις υποβληθείσες προσφορές.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»,
εκτιμώμενης αξίας 8.064,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», όπως
ειδικότερα περιγράφεται στην 28/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, στην
Εργοασφαλτική – Γ. Στεργιούλας ΑΤΕ, που εδρεύει στη Κύπρου 92, ΤΚ 41222, Λάρισα, με
ΑΦΜ:094368967, ΔΟΥ: Β΄ Λάρισας, τηλ.: 6948809900, έναντι του ποσού των οχτώ χιλιάδων εξήντα
τέσσερα ευρώ (8.064,00), χωρίς Φ.Π.Α.
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους της
έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει εγγραφεί στον αναμορφωμένο
προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει
τον Κ.Α. 02.30.6662.08 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των 21 ημερών από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή,
απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

