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Θέµα: «Έγκριση της προµήθειας   και τοποθέτησης ραφιών τύπου dexion  για αρχείο Πολεοδοµίας » 

 

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) Την υπ αριθ 153/8-8-2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την  έγκριση διενέργειας 

(αναγκαιότητα) της προµήθειας και τοποθέτησης ραφιών τύπου dexion  για αρχείο 

Πολεοδοµίας. 

5) Την υπ αριθ 276/29-8-2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης 

και την διάθεση της πίστωσης  

6) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την 

αριθµ.793/26-8-2016  πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης, στον Κ.Α 40.7135.0001 µε την 

ονοµασία «  Προµήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδοµίας »    

7) Την αριθµ. 30865/4-11-2016 πρόσκληση της Αντιδηµάρχου προς τους οικονοµικούς φορείς, 

περί υποβολής προσφοράς. 

8) Την υπ΄αριθ 31633/11-11-2016 υποβληθείσα προσφορά του   ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

προσφερόµενο ποσό 14.364,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

9) Την υπ΄αριθ 31551/11-11-2016 υποβληθείσα προσφορά του   ( GAT AIOLOS TEAM)  ΑΦΟΙ 

ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗ Ο.Ε προσφερόµενο ποσό  16.120,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

10) Την υπ΄αριθ 31608/11-11-2016 υποβληθείσα προσφορά του    KAS HELLAS A.E 

προσφερόµενο ποσό 13.969,80 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

11) Την υπ΄αριθ 31477/10-11-2016 υποβληθείσα προσφορά του    ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Α.Β.Ε  προσφερόµενο ποσό 10.170,20 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 
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12) Την υπ΄αριθ 3142710-11-2016 υποβληθείσα προσφορά του   Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε προσφερόµενο ποσό 14.445,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας µε τίτλο  Προµήθειας   και τοποθέτησης ραφιών 

τύπου dexion  για αρχείο Πολεοδοµίας , εκτιµώµενης αξίας 16.200,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

            Β. Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση  

ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδοµίας »    

  Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας , όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρεία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε  µε στοιχεία επικοινωνίας, 

οδός: ΣΑΡΑΤΣΗ ΚΑΜΠΟΣ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ , Τ.Κ.: 722 00 Πόλη:  ΚΡΗΤΗ , τηλ.: 2842 022125 

έναντι του ποσού των  10.170,20  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.  

 ∆. 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 Κ.Α. 40.7135.0001  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται το διάστηµα των 20 ηµερών  από την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

ΣΤ. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, µετά 

την υποβολή από τον προµηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου. 

Ζ. Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

  

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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