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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 17

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ»
ΑΠΟΦΑΣΗ

13/2017

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 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ», λόγω των Έκτακτων Καιρικών φαινομένων με χιονοπτώσεις και εκτεταμένο
παγετό που επικρατούν από 9/1/2017 στην περιοχή του Δ. Αγιάς,
7) Την υποβληθείσα προσφορά,
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.100,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν από την 9/01/2017
(χιονοπτώσεις – παγετός), είναι απαραίτητη η προμήθεια υποβρύχιων αντλιών για την άντληση
θαλασσινού νερού και την αντιμετώπιση του παγετού, με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών
εντός του αστικού ιστού των οικισμών του Δήμου, και σε τμήματα του οδικού δικτύου που θα
καταστούν ιδιαιτέρως επικίνδυνα για πρόκληση ατυχημάτων.
Η παράδοση- παραλαβή των αντλιών θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.
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Το υπό προμήθεια είδος είναι δύο υποβρύχιες αντλίες INOX 1.8 HP, με μανομετρικό 9 μέτρα και
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μέγιστη παροχή 18 m /h. Οι αντλίες θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα υλικά συνδεσιμότητας και
συγκεκριμένα 30 μέτρα νεροσωλήνα 2¨ και 10 τεμάχια σφιχτήρες ενισχυμένους 2¨.
Προϋπολογιστικός Πίνακας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

1.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΜ

2,00

475,80

951,60

2.

ΝΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ

Μέτρα

30,00

4,20

126,00

3.

Σφιχτήρες

Τεμ.

10,00

2,24

22,40

ΔΑΠΑΝΗ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ

1.100,00
264,00
1.364,00

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ», στην
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με έδρα την οδό Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα, Τ.Κ. 41448,
Τηλ.:2410554411, ΑΦΜ: 082937784, ΔΟΥ: Β΄ Λάρισας, έναντι του ποσού των χιλίων εκατό ευρώ
(€1.100,00), χωρίς Φ.Π.Α.
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 2 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

