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Θέμα: Έγθξηζε δαπάλεο γηα  «Προμήθεια Παραμσθιών για ηοσς Παιδικούς 

ζηαθμούς». 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ  206
η
/2019 

ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ Γ.. 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

4) Σελ αλαγθαηόηεηα γηα  ηην  Προμήθεια Παραμσθιών για ηοσς Παιδικούς ζηαθμούς. 

5) Σελ ππ’ αξηζ. 115/2019 (ΑΓΑ: ΩΗΟΨΟΚ9Β-ΠΓ5, ΑΓΑΜ: 19REQ005370292) απόθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε παξαπάλσ πίζησζε θαη 

εγθξίζεθε ε δαπάλε. 

6) Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  
 

 Α. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο κε ηίηιν «Προμήθεια Παραμσθιών για ηοσς 

Παιδικούς ζηαθμούς», εθηηκώκελεο αμίαο  επξώ 2.565,09 επξώ ρσξίο Φ.Π.Α., κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

 Β. Δγθξίλνπκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 25/2019 κειέηε κε ηίηιν 

«Προμήθεια Παραμσθιών για ηοσς Παιδικούς ζηαθμούς». 

Γ. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε γηα ηελ Προμήθεια παραμσθιών για ηοσς Παιδικούς ζηαθμούς,  

όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζην ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζηην ΓΟΤΛΖ ΓΖΜ. 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ,  ΑΦΜ: 050697765, ΓΟΤ: Σ' Θεζζαλονίκης, με ζηοιτεία επικοινωνίας  Γ. 

Κωνζηανηινίδη 14, Σ.Κ. 54640, Πόλη Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2310862047  έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 

2.565,09 επξώ, ρσξίο Φ.Π.Α. 
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Γ. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο, 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα 

βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 10.6622.02 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ην 

έηνο 2019. 

Δ. Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ην δηάζηεκα μέχρι τέλους του έτους από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

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

ηελ ππνβνιή από ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

Ε. ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα αλαθεξζνύλ εηδηθόηεξνη όξνη γηα ηελ νξζή, απξόζθνπηε 

θαη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζε ησλ πξνο αλάζεζε εηδώλ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

ΓΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ 
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