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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Σάκων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

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  118/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκε  η
σκοπιμότητα της προμήθειας Σάκων Δήμου Διονύσου

6) Την 269/2017 (ΑΔΑ:6Τ2ΞΩ93-ΟΗ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
“Έγκριση Δαπάνης, Διάθεσης Πίστωσης και τρόπου ανάθεσης για την «Προμήθεια
Σάκων» του Δήμου Διονύσου, ”

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την
υπ’ αριθμ. 736/2017  (ΑΔΑ:61ΚΦΩ93-ΚΧΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης   στον
Κ.Α  35.6634.0002  με  τίτλο:  «Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού
(σακούλες)»

8) Την  υπ’  αριθ.  35112/30-10-2017  πρόσκληση  του  Δημάρχου προς  τις  εταιρείες:
“ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.”, “ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.” και “ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε” περί
υποβολής προσφοράς.

9) Τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες προσφορές 
• υπ’ αρ. 36539/08-11-2017 “ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.” ποσού 9.927,93  €  , 
• υπ’ αρ.36540/08-11-2017 της “ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε” ποσού 9.643,00  €   και 
• υπ’ αρ.36540/08-11-2017 υποβληθείσα προσφορά της “ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.” 

ποσού 9.762,77  €  
10) Το υπ' αριθ 17REQ002037826 πρωτογενές αίτημα με CPV:19640000-4 με τίτλο

«Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο». 
11) Την  υπ'  άρ.  782/9160/31-3-2017  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  (ΑΔΑ:  7Κ96Ω93-ΑΕΛ)

απόφαση  Δημάρχου  Διονύσου  περί  "Ορισμού  Αντιδημάρχων  και  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  Σάκων»,
εκτιμώμενης αξίας  9.999,36 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., με τη διαδικασία

ΑΔΑ: 68ΜΝΩ93-ΨΩΒ



της απευθείας ανάθεσης.
2. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπ'  άριθμ  27/2017 Μελέτης  της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
3. Αναθέτουμε την εκτέλεση της Προμήθειας Σάκων όπως ειδικότερα περιγράφεται

στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών,  στην εταιρεία  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε,  ΑΦΜ  093257483,  Δ.Ο.Υ  ΑΧΑΡΝΩΝ  με  στοιχεία  επικοινωνίας,  οδός:
ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ  &  ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ,  Τ.Κ.:13671,  Πόλη:  ΑΧΑΡΝΑΙ,  τηλ.:  210-2443651,
email:panvalplasts@yahoo.gr,  έναντι  του ποσού των  εννέα χιλιάδων  εξακοσίων
σαράντα τριών ευρώ (  9  .  643,00  €   ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους ,
έχει  προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και  έχει  εγγραφεί η
πίστωση ποσού  5.000,00€,  η  οποία  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α  35.6634.0002  με  τίτλο:
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακούλες)», ενώ το υπόλοιπο ποσό των
5.000,00 Ευρώ σε χρέωση του αντίστοιχου Κ.Α. του έτους 2018. 

Ο  χρόνος  παράδοσης  της  προμήθειας  ορίζεται  το  διάστημα  των  12  μηνών  από  την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου .

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια
πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας

Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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