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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.:281/21-09-2020

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού του αύλειου
χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας του Δήμου Αγιάς»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 278/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133)
5. Την ανάγκη για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα
μπασκέτας Ολυμπιακού τύπου πλήρης, 2 τεμαχίων που θα τοποθετηθούν στον
αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας του Δήμου Αγιάς
6.

Την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί
«Ψήφισης Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας
και Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020»

7. Την υπ’ αριθμ. 41752/06-07-2020 (ΑΔΑ:Ω7Ζ546ΜΤΛ6-Η3Ε) απόφαση της
Υπηρεσιακής

Γραμματέως

του

Υπουργείου

Εσωτερικών

με

την

οποία

κατανεμήθηκε στον Δήμο μας, το ποσό των 25.900,00€ για συντήρηση και
επισκευή σχολικών κτιρίων
8. Την

υπ’

αριθμ.

117/2020

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου

Αγιάς

(ΑΔΑ:Ψ4ΗΧΩ6Ι-6ΛΠ) περί «Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού
25.900,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή
σχολικών κτιρίων».
9. 8. Την υπ’ αριθμ. 121/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
(ΑΔΑ:6ΩΘΑΩ6Ι-ΔΥ9) περί «Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
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οικονομικού έτους 2020 και της 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Έργων 2020
10.Το

υπ’

αριθμ.

8907/18-09-2020

(ΑΔΑΜ:20REQ007334854

2020-09-18)

πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
11.Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου
στον ΚΑ: 02.15.7135.01
12.α)Την

υπ’

αριθμ.

613/18-09-2020

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης

(ΑΔΑ:ΨΥΩΣΩ6Ι-Λ45) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ
1α

του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 613
13.Την υπ΄αριθ. 8927/18-09-2020 Πρόσκληση του Δήμου μας προς την εταιρία
VEGGA sport
14. Την υποβληθείσα προσφορά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αθλητικού
εξοπλισμού του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας του
Δήμου Αγιάς», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια μπασκέτας Ολυμπιακού
τύπου πλήρης, 2 τεμαχίων, με στεφάνι, δίχτυ και βάση πάκτωσης, Ύψος
στεφανιού: 3.05m (από το έδαφος), που θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του
Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας του Δήμου Αγιάς.
Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της προμήθειας
ως ακολούθως:
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ1270
Περιγραφή - Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Βάση πάκτωσης - περιγραφή:
• Υλικό : Μορφοσίδηρο γωνία 60mm x60mm x6mm, διαστάσεων 50,5x33,5cm
Στην επιφάνεια υπάρχουν 6 ή 7 μπουλόνια για την στήριξη του προβόλου Στο
κάτω μέρος του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 60cm από γωνία 50mm x
50mm x 5mm • Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60cm Πρόβολος 235cm περιγραφή: • Υλικό : Χαλυβδοέλασμα (χαλυβδόφυλλα) πάχους 3mm. Αποτελείται
από τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή που να ενώνονται και σχηματίζουν
τεθλασμένη.
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Ο 1ος βραχίονας είναι κατακόρυφος με ύψος 200cm
Ο 2ος βραχίονας είναι με γωνία 120 μοιρών και μήκος 170cm
Ο 3ος βραχίονας είναι με γωνία 150 μοιρών και μήκος 85cm
• Εσωτερικά ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3mm

• Η διατομή είναι ορθογώνια με στρογγυλεμένες τις ακμές και μεταβάλλεται
ομαλά.
• Στο κάτω μέρος ενσωματώνεται ένα μεταλλικό πλαίσιο ίδιο με αυτό της βάσης.
60mm x 60mm x 6mm.
• Στο επάνω μέρος υπάρχουν 4 γαλβανιζέ μπουλόνια για την τοποθέτηση του
ταμπλό. Ταμπλό - Στεφάνι : • Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια από
ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 50x25mm πάχους 2mm • Διαστάσεις : Εξωτερικό
πλαίσιο 180x105cm
Εσωτερικό πλαίσιο 59x45cm • Πλεξιγκλάς πάχους 10mm που στερεώνεται με βίδες
φρεζάτες γαλβανιζέ και ενδιάμεσο λάστιχο πάχος 3mm για την απορρόφηση των
κραδασμών. • Στεφάνι μπάσκετ από σίδηρο μασίφ πάχος 20mm, με εσωτερική
διάμετρο 45cm & με δίχτυ. • Χρώμα : Αντισκωριακή βαφή και δυο χέρια
ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας.
• Θεμέλιο πάκτωσης: Το θεμέλιο πρέπει να κατασκευαστεί από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16. O οπλισμός του θεμελίου να αποτελείται από
κλωβό δομικού χάλυβα κατηγορίας S500.
Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή

(τεμ.)

μονάδας

ΔΑΠΑΝΗ

(ευρώ)
Χωρίς ΦΠΑ
24%
ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΗΣ
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850,00

1.700,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.700,00

ΦΠΑ 24%

408,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

2.108,00

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία VEGGA SPORT
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με τον διακριτικό τίτλο VEGGA SPORT Ε.Π.Ε
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ – ΕΙΔΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ»,
με έδρα 25ης Μαρτίου 17, Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, με

Α.Φ.Μ.:999616845,
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Δ.Ο.Υ.: E’ Θεσ/νικης, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 59332204000 τηλ. επικοινωνίας: 2310-688009,
Φάξ: 2310-688008,έναντι συνολικής αμοιβής 2.108,00€.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από
χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον προϋπολογισμό εξόδων του
τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.7135.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος
πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο του αντίστοιχου τιμολογίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANTONIOS GKOUNTARAS
Ημερομηνία: 2020.09.21 11:50:02 EEST
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