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ΑΠΟΦΑΣΗ

108 /2013

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων σε
σχολικές εγκαταστάσεις
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 09/08/2013 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 θερμαντικών σωμάτων σε σχολικές
εγκαταστάσεις καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών
όπως εμφανίζονται παρακάτω:
Τεχνικές Προδιαγραφές
Όλα τα θερμαντικά σώματα θα είναι τύπου ΠΑΝΕΛ κατασκευασμένα από υψηλής
ποιότητας χάλυβα ψυχρής έλανσης πάχους 1,25 mm με πίεση ελέγχου 13 bar,
πίεση λειτουργίας 10 bar και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120 ο C στη
συσκευασία των οποίων θα περιλαμβάνονται γωνίες τάπες εξαέρωσης και βίδες.
Όλα τα σώματα θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα υλικά σύνδεσης (σωλήνες,
ρακόρ) όπως και τους κατάλληλους διακόπτες σωμάτων. Τα σώματα θα είναι
διαστάσεων 33/900/900 τεμάχια 8, 33/900/1000 τεμάχια 10, 33/600/1000
τεμάχια 4 και 33/600/1200 τεμάχια 2. Η θερμαντική ικανότητα των σωμάτων
αντίστοιχα είναι για το 33/900/900 3833 kca/hr, το 33/900/1000 4259 kca/hr, το
33/600/1000 3173 kca/hr και το 33/600/1200 3807 kca/hr και συνολικά
καλύπτουν τις απαιτήσεις σε θέρμανση σύμφωνα με την μελέτη θέρμανσης του
συγκεκριμένου σχολικού κτιρίου.
Β. Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια: «προμήθεια θερμαντικών σωμάτων
σε σχολικές εγκαταστάσεις» στην Όλγα Μπρότση – Γιανναράκη, που εδρεύει
στον
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(ΑΦΜ:044878873, ΔΟΥ: Α΄ Λάρισας), έναντι αμοιβής 7.113,16 € 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

