ΑΔΑ: 6ΦΟΗΩΨΩ-6ΒΔ

INFORMATICS
17AWRD002496144
2017-12-28
DEVELOPMEN

1
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.28 09:06:47
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριδαία

27/12/2017

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αριθ. Πωτ.

34579

∆ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθ. Αποφ. 2352

Θέμα: « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού

αρδευτικών γεωτρήσεων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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) Την αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων για την συντήρηση του

αρδευτικού δικτύου του Δήμου σύμφωνα με την 39/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
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Απόφαση, με αριθμό καταχώρισης 473 στα λογιστικά

βιβλία του δήμου.
7) Την αριθμ. 34056/20-12-2017 πρόσκληση του ∆ημάρχου, περί υποβολής προσφοράς.
8) Την αρθμ. 34406/22-12-2017 υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
Α.Β.Ε.Ε..
ΑΠΟ ΦΑ ΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων,
εκτιμώμενης αξίας 5.241,94 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β.

Εγκρίνουμε

γεωτρήσεων,

τις

τεχνικές

προδιαγραφές

της

προμήθειας

εξοπλισμού αρδευτικών

που περιλαμβάνονται στην με αριθμό 39/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου

,

η

οποία

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Γ. Αναθέτουμε την προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων, που περιλαμβάνονται
στη 39/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην επιχείρηση του κ. Β.ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
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Α.Β.Ε.Ε. με στοιχεία επικοινωνίας, ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ, ΑΦΜ: 094123663 , η οποία προσέφερε έκπτωση
38%, ήτοι στο ποσό των 3.250,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (4.030,00 με ΦΠΑ 24%).
∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,
στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 25.7131.0001 με τίτλο «προμήθεια εξοπλισμού αρδευτικών γεωτρήσεων» και έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρισης 473 στα λογιστικά βιβλία
του δήμου.
Ε. Η ισχύς της παρούσα ανάθεσης ορίζεται για το διάστημα τριών (3) μηνών 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 παράδοση των προς προμήθεια υλικών.
Ο ∆ήμαρχος
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ

