ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2013
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 227
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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας

ανάθεση

για την

προμήθεια ‘Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης’

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. 13738/16-09-2013 Απόφαση του Διατάκτη του Δ. Αγιάς.
6) Την αριθμ. 162/2013, απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς με
την οποία διατέθηκε πίστωση 6.000,00€ ευρώ από τον Κ.Α. 02.25.6662.04 του
προϋπολογισμού του Δ. Αγιάς έτους 2013.
7) Τις τεχνικές προδιαγραφές.
8) Την αριθμ. 17886/25-11-2013 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 ‘Προμήθεια
Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης’ που αφορά αρδευτικό αντλητικό συγκρότημα (μοτέρ)
στην Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας στην πομόνα στην θέση Γκόυτζιμπο για την
ομαλή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, επειδή το παλιό μοτέρ κάηκε, ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΥΔΑΤΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΙΣΧΥΟΣ 40ΗΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.940,00€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
1.940,00€

1.940,00€
446,20€
2.386,20€

Β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ
•

την προμήθεια ‘Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης’ που αφορά την
προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος (μοτέρ) ισχύος 40HP για την
αρδευτική πομόνα στην θέση Γκούτζιμπο της Τ.Κ. Μελιβοίας του Δ. Αγιάς
διότι το παλιό αντλητικό συγκρότημα κάηκε, συνολικού προϋπολογισμού
(2.386,20€) δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον ‘Αγγ. Κουτσογιωργάκη & ΣΙΑ Ο.Ε.’
Έμπορο

Υποβρυχίων

μοτέρ

που

εδρεύει

στην

Λάρισα

Τ.Βελησσαρίου

&

Παπακυριαζή, ΑΦΜ:084071666 (Α΄ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) όπως περιγράφεται στον
παρακάτω πίνακα και με τους κάτωθι όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΥΔΑΤΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΙΣΧΥΟΣ 40ΗΡ.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.940,00€

ΣΥΝΟΛΟ
1.940,00€

1.940,00€
446,20€
2.386,20€

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των
2.386,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (1.940,00€ συν ΦΠΑ 23% 446,20€ = 2.386,20€)

Συγγραφή Υποχρεώσεων
ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι
♦

Να παραδώσει όλα τα υλικά καινούργια και σε καλή κατάσταση.

♦

Να εγκαταστήσει και συνδέσει προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος και
παραδώσει σε πλήρη και κανονική λειτουργία το ανλητικό συγκρότημα.

♦

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

