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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ:
Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της προμήθειας και εγκατάστασης αλεξικέραυνων σε σχολικά κτίρια

του Δήμου Ορεστιάδας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ( αρμοδιότητες του Δημάρχου )

3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας και εγκατάστασης αλεξικέραυνων σε σχολικά

κτίρια του Δήμου Ορεστιάδας.

5. Την αριθμ. 160/2013 Πράξη του Ελ. Συν. Κλιμ.Τμ 7 με την οποία κρίθηκε ότι την

έγκριση ορισμένης δημοτικής προμήθειας με απευθείας ανάθεση, αρμόδιο όργανο είναι ο

Δήμαρχος.

6. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 του Δήμου, και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30.7135.11

με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση Αλεξικέραυνων (Συντήρηση σχολικών κτιρίων)

του σκέλους τον εξόδων στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.800,00

ευρώ και το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ χωρίς το

Φ.Π.Α

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

8. Το αριθμ. 29932/10-11-2017 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 17ΚΕ(}002221128

9. Την υπ' αριθ. 30054/13-11-2017 απόφαση του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η

διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των

αναγκών του Δήμου

10. Την υπ' αριθ. 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η

διάθεση της σχετικής πίστωσης
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11. Την υπ' αριθ. 31171/22-11-2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς

12. Τη σχετική προσφορά του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης αλεξικέραυνων σε σχολικά

κτίρια του Δήμου Ορεστιάδας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών

προδιαγραφών, στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ν. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ με Α.Φ.Μ. : 034502002 και

στοιχεία επικοινωνίας, οδός Ηφαίστου 4, Τ.Κ. 68200 Πόλη ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Τηλ. :2552022428

έναντι του ποσού των 24.676,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από έκτακτα έσοδα

(Συντήρηση σχολικών κτιρίων) και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων έτους

2017, συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30.7135.11 με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση Αλεξικέραυνων

(Συντήρηση σχολικών κτιρίων) του σκέλους τον εξόδων στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη

πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ, και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

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

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Δ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότερη όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.
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ΊΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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