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                 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ              13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ         Αρ. Πρωτ: 567 

 

Θέμα: Έγκριση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    562 / 2018 

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) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με με την αριθμ. 

518/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 10150/10-12-2018  

6) Την υπ΄ αριθμ. 38/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς 

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», 

εκτιμώμενης αξίας χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.612,90€) ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ», στην 

ΑΔΑΜΟΥ ΙΑΣΩΝ ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, που εδρεύει στην Ταγματάρχου Βελισαρίου 63, 

ΤΚ 41222, Λάρισα, με ΑΦΜ:998892412, ΔΟΥ: Α΄ Λάρισας, τηλ.: 2410252811, έναντι του ποσού των 

χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.612,90€), χωρίς Φ.Π.Α. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. Ασφαλτόμιγμα Α 265 που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε 
μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από 

παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου 
Τόνος 24,81 65,00 1.612,90 

   ΔΑΠΑΝΗ 1.612,90 
   ΦΠΑ 24% 387,10 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για προμήθεια με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Α 265 που παρασκευάζεται εν θερμώ, 

σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους 

λατομείου, συνολικού βάρους 24.810 κιλών (24,81 τόνοι) 
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 Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ 

2018 του Δήμου Αγιάς. Στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6662.04, και έχει εκδοθεί η σχετική 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2018 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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