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Απόφαση Προέδρου  

Αριθμός  Απόφασης 64 

ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Κατασκευής θεατρικής σκηνής  

Για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ    

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «Πάρνηθα» 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 παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

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

 7)  Την εγγεγραμμένη πίστωση στον   Κ.Α  15-7336.0017 στον εν χρήσει προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020. 

 8)   Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. Πρωτ.  244/04-03-2020 απόφαση                                 
ανάληψης υποχρέωσης  με ΑΔΑΜ  20REQ006376018 2020-03-04 και  έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων με α/α  Α/64 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).    

 9)  H 142/2020 μελέτη της Τ.Υ.  

 10)  Ότι για την απρόσκοπτη & σύννομη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ είναι  η αναγκαιότητα ανάθεσης κατασκευής 
θεατρικής σκηνής για τις ανάγκες  του ΝΠΔΔ,  προϋπολογισμού 14.818,00€(με Φ.Π.Α) η οποία λόγω ποσού μπορεί να 
ανατεθεί  απευθείας. 

Αποφασίζει   

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΤΟΥ ΝΠΔΔ», προϋπολογισμού  14.818,00€ (με Φ.Π.Α)   η οποία λόγω ποσού μπορεί να υλοποιηθεί με απευθείας  
ανάθεση.  
 Β. Αναθέτουμε την παροχή της πιο πάνω υπηρεσίας στην εταιρεία STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.,  Καραόλη 
Δημητρίου 61, Χαλάνδρι, έναντι του ποσού  των 14.818,00€  με Φ.Π.Α . 
 Γ. 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. 15-7336.0017. 
 Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον     
      Οικονομικό Φορέα ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 
 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ  

Ελληνική

Άνω Λιόσια  25/06/2020 

ΑΔΑ: 6Τ0ΜΟΚ6Ζ-Κ0Δ
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