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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.   29/12/2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ: -36381 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. αποφ.-2570 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτή «Κάρτας ∆ηµότη». 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη : 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής Επιτροπής 
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95, 
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), 
5.  Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και το γεγονός ότι δεν 

υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση. 
6.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27956/1867/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και 

µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
7. Την υπ’ αριθ. 38/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά   την   έγκριση αναγκαιότητας  για 

την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτή «Κάρτας ∆ηµότη».   
8. Την υπ’αριθµ 102/5-4-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η 

διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.200,00 € σε βάρος του Κ.Α  10.6613.0007 µε τίτλο «Προµήθεια 
χαρτιού, εντύπων, αναλωσίµων & µικροϋλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» 
Προϋπολογισµού 2016  β) η από 15/3/2016 τεχνικές προδιαγραφές του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και γ) η διενέργεια της προµήθειας µε τη διαδικασία της 
απ' ευθείας ανάθεσης. 

9.  Τις από 15-3-2016 τεχνικές προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από το Αυτοτελές Τµήµα 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης , Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας .  

10.  Την από 20.04.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που αναρτήθηκε στο site του ∆ήµου.  
11.   Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10922/25-4-20216 προσφορά της εταιρείας Β.Ι. ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.  ποσού 

1.874,52 € πλέον ΦΠΑ 23%.  
12. Την από 09/05/2016 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την απευθείας ανάθεση. «… 

Ύστερα από την υπ’ αριθµ. 11311 /28-04-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Αντιδηµάρχου Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη 
µειοδότη της προµήθειας αναλώσιµων Εκτυπωτή στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος Κάρτα 
∆ηµότη σύµφωνα µε την Απόφαση 102/2016 της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αφού έλαβε 
υπόψη:1) Τις διατάξεις των άρθρων του ΕΚΠΟΤΑ 2) Την  υπ’ αριθ. 102/2016  Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την  έγκριση  ανάθεσης της προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτή καρτών 
«Κάρτας ∆ηµότη» και την αντίστοιχη διάθεση πίστωσης  ύψους  2.200,00 €. 3) Τις εµπρόθεσµες 
προσφορές των προµηθευτών .προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που έγιναν 
αποδεκτές και διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ € 
ΣΥΜΠ ΦΠΑ  

1 10922/25-04-
2016 

Β.Ι Αλµπάνης ΑΕ 1.874,52 € 

2 10964/25-04-
2016 

Τεχνογράφηµα ΕΠΕ 2.177,10 € 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ :Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτή καρτών «Κάρτας ∆ηµότη»» 
σύµφωνα µε την  Α.Ο.Ε. 102/2016 όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα στην εταιρεία Β.Ι. ΑΛΜΠΑΝΗΣ 
Α.Ε. συνολικού ποσού 1.874,52 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την ανάθεση στην Εταιρεία Β.Ι. Αλµπάνης Α.Ε. µε ΑΦΜ. 094327094 ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών µε έδρα της 
επιχείρησης στην Όθωνος 27- ∆άφνη την «Προµήθεια αναλωσίµων του  εκτυπωτή καρτών «Κάρτας 
∆ηµότη» αντί της συνολικής τιµής των 1.874,52 €  συµπ/νου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον   Κ.Α. 10.6613.0007 
µε τίτλο «Προµήθεια χαρτιού, εντύπων, αναλωσίµων & µικροϋλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων» Προϋπολογισµού 2016 
 

               

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ  

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. Τµήµα Προγραµµατισµού , Οργάνωσης , 

Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας         
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