
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2017 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 520 

   

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 515/2017 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 

“ Προμήθεια υλικών & αναλώσιμων για την λειτουργία των αντιχαλαζικών κανονιών 

(ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΓΑ 3341,39 +3658,61 Ε.Δ.)’’ 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.  364/2017 Απόφαση του Διατάκτη του Δ. Αγιάς.   

6) Την αριθμ.  117/2017, απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς με 

την οποία διατέθηκε πίστωσης 910,00€ ευρώ από τον Κ.Α. 02.70.6662.01 του 

προϋπολογισμού του Δ. Αγιάς έτους 2017. 

7) Την αριθμ. 24/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς έτος 2017. 

8) Το εγκεκριμένο αίτημα από το Μητρώο Συμβάσεων  

9) Την αριθ. πρωτ. 13420/22-12-2017 πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς 

και την προσφορά του Ηλεκτρολόγου Παπαδημητρούλη Γεώργιο   

10) Τις τεχνικές προδιαγραφές. 

11) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ  

Την προμήθεια καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την “ Προμήθεια 

υλικών & αναλώσιμων για την λειτουργία των αντιχαλαζικών κανονιών’’ 

του Δ. Αγιάς που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την αυτόνομη λειτουργία 

του συστήματος αυτοματισμού των αντιχαλαζικών κανονιών του Δ. Αγιάς. 

ως εξής:  

  

Τεχνική Περιγραφή  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εξοπλισμός για την αυτόνομη λειτουργία 
(Inverter καθαρού ημιτόνου 12V 1500W & 

μπαταρίες) του συστήματος αυτοματισμού των 
αντιχαλαζικών κανονιών 

1 733,87 € 733,87 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 733,87 € 

  ΦΠΑ 24% 176,13€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 910,00€ 

 
 
Β. ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ 
 

την προμήθεια “ Προμήθεια υλικών & αναλώσιμων για την λειτουργία των 

αντιχαλαζικών κανονιών’’, για την αυτόνομη λειτουργία του συστήματος 

αυτοματισμού των αντιχαλαζικών κανονιών του Δ. Αγιάς προϋπολογισθείσης 

αξίας (910,00€) εννιακόσια δέκα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

στον ηλεκτρολόγο Παπαδημητρούλη Γεώργιο με έδρα Μεταξοχώρι Αγιάς και 

ΑΦΜ: 044020893 Α΄ ΔΟΥ Λάρισας όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα 

και με τους κάτωθι όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εξοπλισμός για την αυτόνομη λειτουργία 
(Inverter καθαρού ημιτόνου 12V 1500W & 

μπαταρίες) του συστήματος αυτοματισμού των 
αντιχαλαζικών κανονιών 

1 733,87 € 733,87 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 733,87 € 

  ΦΠΑ 24% 176,13€ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 910,00€ 
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Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 

910,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (733,87€ συν ΦΠΑ 24% 176,13€   = 

910,00€) 

 
Συγγραφή  Υποχρεώσεων 
 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι: 

 Να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά καινούργια και σε καλή κατάσταση. 

 Σε περίπτωση που κάποιο υλικό είναι ελαττωματικό να αντικατασταθεί 

αμέσως. 

 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα σε προθεσμία 

(10) δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

‘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 

ΑΔΑ: ΩΡΑΔΩ6Ι-ΓΛΞ


		2017-12-22T13:03:46+0200


		2017-12-22T13:16:05+0200
	Athens




