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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 18

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΑΠΟΦΑΣΗ

14/2017

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) Τις διατάξεις του άρθρου 158 (παρ. 4, στοιχείο β΄ και παρ. 7) του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και την
εγκύκλιο 2/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
6) Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», λόγω των Έκτακτων Καιρικών
φαινομένων με χιονοπτώσεις και εκτεταμένο παγετό που επικρατούν από 9/1/2017 στην
περιοχή του Δ. Αγιάς,

ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 1.180,08 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή και
τον προϋπολογιστικό πίνακα, στον Γκάγκα Δημήτριο, με έδρα το 7ο χλμ Λάρισας-Αθηνών, με ΑΦΜ:
034647516, ΔΟΥ: Β΄ Λάρισας (τηλ.:2410660206), έναντι του ποσού των εξακοσίων ενενήντα έξι
ευρώ και είκοσι λεπτών (€696,20), χωρίς Φ.Π.Α.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια εξαρτημάτων για τα μηχανήματα του Δήμου Αγιάς, τα οποία
συμμετέχουν στις εργασίες αποχιονισμού των δρόμων του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας της σφοδρής
χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή από την 9η Ιανουαρίου 2017.
Η προμήθεια των εξαρτημάτων κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου τα μηχανήματα με
αριθμό ΜΕ 57169, ΜΕ 57226 και ΜΕ 100591, να επιστρέψουν πλήρως εξοπλισμένα στις εργασίες
αποχιονισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων από το χιόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού δικτύου της περιοχής και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην
εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών διαβίωσης,
πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)
Η παράδοση- παραλαβή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.
Προϋπολογιστικός Πίνακας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

1.

Λάμες διαμορφωτή γαιών (13)

τεμ.

2,00

120,00

240,00

2.

Βίδες για λάμες

τεμ.

16,00

1,60

25,60

3.

Δόντια κουβά JCB

τεμ.

3,00

22,00

66,00

4.

Ασφάλειες δοντιών κουβά

τεμ.

6,00

4,60

27,60

5.

Λάμες διαμορφωτή γαιών (15)

τεμ.

2,00

140,00

280,00

6.

Βίδες για λάμες

τεμ.

30,00

1,00

30,00

7.

Παξιμάδια ασφαλείας

τεμ.

30,00

0,90

27,00

ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ

696,20
167,08
863,28

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή και
τον προϋπολογιστικό πίνακα, στον Σιώχα Αντώνιο του Βασιλείου «Υγρά Καύσιμα – Λιπαντικά ο

Αξεσουάρ» που εδρεύει στο 22 χλμ της Επαρχιακής Οδού Λάρισας - Αγιάς (Α.Φ.Μ.: 111255816,
Δ.Ο.Υ.: Α΄ Λάρισας), Τ.Κ.:40003, τηλ.: 2494071397, έναντι του ποσού των τετρακοσίων ογδόντα
τρία ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (€483,88), χωρίς Φ.Π.Α.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια υλικών και συγκεκριμένα ελαστικών για όχημα του Δήμου Αγιάς,
το οποίο συμμετείχε στην οργάνωση του αποχιονισμού των δρόμων του Δήμου Αγιάς, εξαιτίας της
σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει την περιοχή από την 9η Ιανουαρίου 2017.
Η προμήθεια των ελαστικών κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου το συγκεκριμένο όχημα να
επιστρέψει στην οργάνωση των δράσεων αποχιονισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων
από το χιόνι, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του οδικού δικτύου της περιοχής
και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών (πρόσβαση στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, κάλυψη αναγκών διαβίωσης, πρόσβαση σε νοσοκομεία, ιατρούς, κ.τ.λ.)
Η παράδοση- παραλαβή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.
Προϋπολογιστικός Πίνακας

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/80/16

τεμ.

4,00

120,97

ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ

483,88
483,88
116,13
600,01

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον
προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους.
Ε. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των 5 ημερών από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας των προς ανάθεση ειδών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

