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ΑΠΟΦΑΣΗ

49/2012

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Μικρού Απορριμματοφόρου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
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
και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας
ανάθεση
5) Την από 4/04/2012 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
6) Τις
τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες δόθηκε η ανωτέρω
γνωμοδότηση
7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την προμήθεια Μικρού Απορριμματοφόρου καθώς και τις
τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών όπως εμφανίζονται παρακάτω:
Τεχνικές Προδιαγραφές
Το αυτοκίνητο θα είναι πετρελαιοκίνητο ισχύος τουλάχιστον 2900 κυβικά και
ιπποδύναμη τουλάχιστον 120HP, δύο αξόνων που θα αποτελούν σύστημα
διεύθυνσης επειδή το όχημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή των
οικιακών απορριμμάτων. Το σύστημα φόρτωσης και εκφόρτωσης να είναι
ηλεκτροκίνητο και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η μετάδοση τροχών να είναι 2χ2
και να έχει μηχανοκίνητο σασμάν 5 σχέσεων. Το μήκος του να κυμαίνεται από
3,30 ως 4,00 μέτρα, το φάρδος του από 2,00 ως 2,20 μέτρα και το ύψος του από
1,80 ως 2,40 μέτρα.
Η χωρητικότητά του να είναι από 800 ως 900 κιλά τύπου υδραυλικού ανατροπής.
Το αυτοκίνητο μπορεί να είναι παλαιότητας μέχρι και δέκα (10) ετών.

Β. Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια: «Μικρού Απορριμματοφόρου» στον
Σοφοκλή Παπαδημητρίου του Νικολάου, που εδρεύει στην Λάρισα, Δ/νση
Παπαναστασίου 105 (ΑΦΜ:052454740, ΔΟΥ: Α΄ Λάρισας),
έναντι αμοιβής
15.000,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:
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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
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ

