
 

 

 

                  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      ΑΡΗΘΜ.ΠΡΩΣ. : 5778 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ        ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 20/06/2019 

ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

ΘΔΜΑ: Απεςθείαρ ανάθεση τηρ ππομήθειαρ με τίτλο «Ππομήθεια Ανταλλακτικών Θέπμανσηρ» 

 

ΑΠΟΦΑΖ 687 

 

Ο ΓΖΜ ΑΡΥΟ  

Έρνληαο ιάβεη ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ 

πεξηπη.38 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/2008 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4270/2014 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016  

5. Τηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 9 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 

6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 26 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 

7. Τελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

     8. Τελ ππ’ αξηζ. 36/12-06-2019 κειέηε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ  

     9. Τν πξσηνγελέο αίηεκα ππ’ αξηζκ. 5639/14-06-2019 

10. Τελ ππ’ αξηζ. 184 απόθαζε αλάιεςεο δαπάλεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 5693/14-06-2019, γηα 

ηε δηάζεζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.7131.002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019 από 

ρξεκαηνδόηεζε ΑΣΑ 

11. Τελ ππ’ αξηζ. 5664/14-06-2019 πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο 

12. Τε κνλαδηθή ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

1. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια Ανταλλακτικών Θέπμανσηρ», 

εθηηκώκελεο αμίαο 5.830,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο. 

2. Δγθξίλνπκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 

36/12-06-2019 κειέηε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ππεξεζίαο. 

3. Αλαζέηνπκε ηελ πξνκήζεηα ζηελ «ΠΑΠΑΕΖ ΑΖΓΟΝΑ», κε Α.Φ.Μ. 038776422 - Γ.Ο.Υ. 

Αιεμαλδξνύπνιεο, έδξα: Βαζ.Γεσξγίνπ 140, Τ.Κ. 684 00, Σνπθιί, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 

5.830,48€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο. 

4. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ρξεκαηνδόηεζε 

ΑΣΑ, από ζρεηηθή πίζησζε πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ 2019 ζηνλ Κ.Α. 

10.7131.002.  
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5. Η δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη 

μέσπι τιρ 31 Γεκεμβπίος 2019 ή μέσπι εξάντλησηρ των ποσοτήτων σε ππογενέστεπο σπόνο. 

6. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ 

ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

 

 

Ο Γήμαπσορ 

 

 

 

 

Δςάγγελορ Ποςλιλιόρ 

ΑΔΑ: 78ΗΖΩ15-Ρ8Β


		2019-06-20T10:46:16+0300
	Athens




