
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : 3/6/2020 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ           
Ν.Π.Δ.Δ.                
«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 
 
Θέμα: «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, 
για την κάλυψη αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αγ. Νικολάου & Παιδικού Σταθμού 
Αγ. Ιωάννη , προϋπολογισμού 11.939,34  €». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 121  
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών  
και  Υπηρεσιών» ( προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014 / 24 / ΕΕ και  2014 / 25 / ΕΕ ) . 

2. Τον  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) :  Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της   
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης - Πρόγραμμα  Καλλικράτης.                                                                                

3. Το  Π.Δ. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-06-06 ) « Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων » . 
4. Τον  N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) :  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

5. Την αναγκαιότητα της  ανωτέρω προμήθειας  
6. Το υπ. αρ. πρωτ. 822/29-5-2020 πρωτογενές αίτημα  
7. Το υπ. αρ. πρωτ. 823/29-5-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη 
8. το γεγονός ότι η υπό διενέργεια δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια, έχει αναληφθεί νόμιμα 
με την αρ. Πρωτ. 825/29-5-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση του 
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 
του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με 
α/α A/119 
9. Την υπ. αρ. 831/29-5-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος  
10. Την υπ. αρ. 850/1-6-2020 προσφορά του κ. ΜΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΝΙΝΟΧ,  ο οποίος 
προσέφερε την συνολική τιμή των 11.939,34 €. 
11.  Την από 3/6/2020 γνωμοδότηση που αφορά την αξιολόγηση προσφορών  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Την απευθείας ανάθεση στον κ ΜΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ - ΑΝΙΝΟΧ, με στοιχεία επικοινωνίας, 
οδός: 4ο χιλ. Λ. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ, Πόλη: ΜΑΓΟΥΛΑ,  τηλ.: 210 5559593, Α.Φ.Μ. 024563718, 
Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

Β. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, 
ποσού 11.939,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη αναγκών 
του Παιδικού Σταθμού Αγ. Νικολάου & Παιδικού Σταθμού Αγ. Ιωάννη . 

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.0006 οικονομικού έτους 2020. 

Δ. Η παρούσα ανάθεση ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες . 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση εντάλματος 
πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 
                                  
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
 
 
                   ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΙΡΛΟΕΧΖ-ΗΣΛ
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