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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 97/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια
“Προμήθεια

ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχό αντλιοστασίων

άρδευσης του Δ. Αγιάς. ’’

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει 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) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
5) Την αριθμ. 365/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία διατέθηκε
πίστωσης 5.999,62 € ευρώ από τον Κ.Α. 02.25.7131.01 έτους 2020 του Δ. Αγιάς.
6) Το εγκεκριμένο αίτημα από το Μητρώο Συμβάσεων
7) Την αριθ. πρωτ.:3862 /08-05-2020 πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς
και την προσφορά του Σαΐτη Νικόλαο
8) Τις τεχνικές προδιαγραφές.
9) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
10)Τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσφέρων (φορολογική, ασφαλιστική
ενημερότητα & ποινικό μητρώο) τα οποία ελέγχθηκαν και βρέθηκαν έγκυρα

ΑΔΑ: ΨΣΛΓΩ6Ι-ΛΘΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
Πρόκειται για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο και το πότισμα με
στικάκια των αντλιοστασίων άρδευσης στην κτηνοτροφική και στην αρδευτική της
Τ.Κ. Γερακαρίου ,στην θέση Παλιοβόρια της ΤΚ Ομολίου και στην θέση Μαλάτη της
Τ.Κ. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς
Τεχνική Περιγραφή
Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

4

1.209,60 €

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός τοποθετημένος
σε ειδική βάση συνοδευόμενος από
εξαρτήματα μέτρησης του ηλεκτρικού
ρεύματος (μονό)

ΣΥΝΟΛΟ
4.838,40 €

4.838,40 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

1.161,22 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.999,62 €

Β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ


την προμήθεια “ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχό
αντλιοστασίων

άρδευσης’’ του Δ. ΑΓΙΑΣ προϋπολογισθείσης αξίας

(5.999,62€) πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο
λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, στον Σαΐτη Νικόλαο’ έμπορο
ειδών άρδευσης και υδραυλικών με έδρα επιχείρησης Καλοχώρι Λάρισας,
Τηλ:24950-71060 και ΑΦΜ:074414149 (ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) όπως περιγράφεται
στον παρακάτω πίνακα και με τους κάτωθι όρους που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός τοποθετημένος
σε ειδική βάση συνοδευόμενος από
εξαρτήματα μέτρησης του ηλεκτρικού
ρεύματος (μονό)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

4

1.209,60 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
4.838,40 €

4.838,40 €

ΦΠΑ 24%

1.161,22 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.999,62 €

ΑΔΑ: ΨΣΛΓΩ6Ι-ΛΘΕ

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των
5.999,62€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (4.838,40€ συν ΦΠΑ 24%
1.161,22€ =5.999,62€)
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι:
 Να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά καινούργια και σε καλή κατάσταση και να τα
τοποθετήσει.
 Σε περίπτωση που κάποιο υλικό είναι ελαττωματικό να αντικατασταθεί
αμέσως.

‘Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται
στο διαδίκτυο (Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ), δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου
Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
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