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 & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ  ΖΕΦΥΡΙΟΥ        

                                                                                                                                                                                             

                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  50 

 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 

       Θέμα:  Ανάθεση για την μίσθωση μηχανήματος για την μεταφορά κοντέινερ στον Α παιδικού σταθμού του   

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ  &  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΖΕΦΥΡΙΟΥ » του  Δήμου Φυλής , 

οικονομικού έτους  2021 ποσού  2.455,20  € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) 

 

 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 αναγκαιότητα της  ανωτέρω προμήθειας .    

5. Τo υπ. αρ.πρωτ.  522/20-05-2021  πρωτογενές αίτημα( ΑΔΑΜ: 21REQ008655384). 

6. Τo υπ. αρ.πρωτ. 557/24-05-2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη . 

7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αρ.πρωτ 559/24-05-

2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης( ΑΔΑΜ 21REQ008660142) & β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου 

της Οικονομικής Υπηρεσίας ,επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ,για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού ,την 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 Α/86.  

10.Την αριθ. πρωτ. 565/25-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου, περί υποβολής προσφοράς. 

11. Την υποβληθείσα προσφορά αριθ. πρωτ. 569/27-05-2021 του κ. ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ  ο οποίος   

προσέφερε την συνολική τιμή των 2.418,00€. 
                                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                               

Α. Την απευθείας ανάθεση στον κ.ΚΑΡΝΑΤΣΟ Δ. ΧΡΗΣΤΟ  με στοιχεία   επικοινωνίας,   οδός  ΣΑΜΟΥ 

10, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, τηλ.:6955852454 , Α.Φ.Μ. 035788311 έναντι του ποσού των, 2.418,00€. ευρώ, με το 

Φ.Π.Α. 

Β. Η ανάθεση αφορά την μίσθωση μηχανήματος για την μεταφορά κοντέινερ του Ν.Π.Δ.Δ.« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ » του Δήμου Φυλής , οικονομικού έτους  2021. 

Γ.Η  δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τακτικό προϋπολογισμό, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6233.0001 με το ποσό των  2.418,00€. οικονομικού έτους 2021. 

Δ. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας, ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση 

των εργασιών. 

Ε. Η συνολική αξία της ανάθεσης 2.418,00€.ευρώ, με το Φ.Π.Α. 24%. 

Ζ .Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από 

τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

                            

          Ο Πρόεδρος 

 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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