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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  07/03/2017  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :6375 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 566 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος   
Πληροφορίες  
FAX.:  .  
e-mail  
 

   CPV 50710000-5 

  17REQ005842758 24-02-2017 

Θέµα: «Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης ελεγκτή χλωρίου για τη δεξαµενή της ∆Κ 

∆ιονύσου» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Το άρθρο 158 παρ.4β του Ν.3463/2006, παρ.4β 

5) Την αριθµ.3577/08-02-2017 πρόσκληση της Αντιδηµάρχου προς την εταιρεία 

HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ, περί υποβολής προσφοράς. 

6) Την υποβληθείσα προσφορά της HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ προσφερόµενο ποσό 

1.625,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1)  Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας και τοποθέτησης ελεγκτή χλωρίου για τη 

δεξαµενή της ∆Κ ∆ιονύσου, εκτιµώµενης αξίας 1.625,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2)  Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και 

τοποθέτηση ελεγκτή χλωρίου για τη δεξαµενή της ∆Κ ∆ιονύσου » 

3)  Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρεία HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ µε 
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στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Εµπορικό Κέντρο Παραλίας ∆ιστόµου 

τηλ.2107209612, φαξ 2107209616 έναντι του ποσού των 1.625,00 ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α.  

4)  Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.25.7131.0009 µε τίτλο “Προµήθεια 

Χλωριωτών” έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

5)  Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται το διάστηµα των 20 ηµερών από 

την την ανάθεση της προµήθειας. 

6)  Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, 

µετά την υποβολή από τον προµηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου. 

 

 

 

  

  Ο ∆ήµαρχος 

   

   

   

  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
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