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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ:
ΔΗ Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της προμήθειας ξυλουργικού υλικού και ξυλουργικών εργασιών στο

Πνευματικό Κέντρο Καστανέων »

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 Ν.4412/2016 με τις τροποποιήσεις του και ιδιαιτέρως των άρθρων

116,118 και 120

4. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-

2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας ξυλουργικού υλικού και ξυλουργικών εργασιών

για το Πνευματικό Κέντρο Καστανέων, λόγω των εκτάκτων και κατεπειγουσών

αναγκών, που προέκυψαν στην περιοχή των Καστανέων για την έγκαιρη και άμεση

αντιμετώπιση της παράνομης εισροής μεταναστών στη χώρα μας, μέσω της

μεθοριακής ζώνης των Καστανέων στην περιοχή των χερσαίων συνόρων με την

Τουρκία. . /

7. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου, και συγκεκριμένα τον Κ.Α.30.7135.24

με τίτλο: " Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το ΔΔ Βύσσας (ΚΑΠ επενδυτικών

δαπανών πρώην ΣΑΤΑ) " του σκέλους των εξόδων στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη

πίστωση ποσού 24.800,00 ευρώ, και το γεγονός ότι η δαπάνη της δεν υπερβαίνει το ποσό

των 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
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8. Την υπ'αριθμ.4941/02-03-2020 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑΜ 20ΑΜΦ006377463

9. Την υπ' αριθμ. 53/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

10. Την υπ' αριθμ. 66/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

11. Τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

12. Το αριθμ. 5821/13-03-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20ΚΕΡ006427561

13. Το υπ' αριθμ. 19535/10-09-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη

14. Την υπ' αριθ. 19982/16-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ

20ΚΕ(2007320911) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,

επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ Ια του άρθρου 4 του ΠΔ

80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με

α/α537

15. Την υπ' αριθ. 20377/21-09-2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς

16. Την αριθ. 20554/23-09-2020 προσφορά της επιχείρησης «ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΑΝΛΡΕΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας ξυλουργικού υλικού και ξυλουργικών

εργασιών στο Πνευματικό Κέντρο Καστανέων όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος

τεχνικών προδιαγραφών, στην επιχείρηση «ΠΕΤΡΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με Α.Φ.Μ.: 047521134

και στοιχεία επικοινωνίας, οδός 1° ΧΑΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ- ΣΑΚΚΟΥ Τ.Κ. 68200 Τηλ.

:2552081244 έναντι του ποσού των 2.999,97 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει την πίστωση του

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 με τίτλο: " Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το ΔΔ

Βύσσας (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών πρώην ΣΑΤΑ) " και Κ.Α. 30.7135.24 ποσού 2.999,97

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.

°ΥΡΙΔΙΓΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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