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                Σρίπολη 19-8-2019 

Αριθ. πρωτ.: 25607 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια 
κεραμιδιών, κόλλας ακρυλικής, υδρορροή αλουμινίου και λοιπά 

μικροϋλικά για την κάλυψη των αναγκών του πρώην Δημοτικού σχολείου 
της Σ.Κ. Βλαχέρνας» 

 
την Σρίπολη σήμερα στις 19/8/2019 ο Δήμαρχος Σρίπολης Παυλής 
Δημήτριος αφού έλαβα υπόψη μου:  

1. Σις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 
2. Σις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
3. Σις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  

4. Σις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 
5. Σις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, 

6. Σο πρωτογενές αίτημα - τεχνικές προδιαγραφές με αα 62/2019, 
7. Σο γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η  

Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω07ΩΗΡ-8ΩΨ 

και έχει καταχωρηθεί  με α/α 5 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 (Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι), 
8. Σην αναγκαιότητα πραγματοποίησης της προμήθειας των ειδών που 

αναφέρονται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, 

9. Σην με αριθ. πρωτ. 24874/2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, 
10. Σην υποβληθείσα πρόσφορα και 
11. Tην από 14-8-2019 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής επιτροπής 

αξιολόγησης προμηθειών  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΥΜΕ  
 
1) Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια 

κεραμιδιών, κόλλας ακρυλικής, υδρορροή αλουμινίου και λοιπά 
μικροϋλικά για την κάλυψη των αναγκών του πρώην Δημοτικού σχολείου 
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της Σ.Κ. Βλαχέρνας», εκτιμώμενης αξίας 799,13 ευρώ χωρίς Υ.Π.Α. 

(990,92 ευρώ με Υ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  
2) Εγκρίνουμε τις αριθ. 62/2019 τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης 
Σεχνικών Τπηρεσιών & Πολεοδομίας για την «προμήθεια κεραμιδιών, 

κόλλας ακρυλικής, υδρορροή αλουμινίου και λοιπά μικροϋλικά για την 
κάλυψη των αναγκών του πρώην Δημοτικού σχολείου της Σ.Κ. 

Βλαχέρνας», 
3) Αποδεχόμαστε την από 14-8-2019 γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής 
επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών, 

4) Αναθέτουμε την «προμήθεια κεραμιδιών, κόλλας ακρυλικής, 
υδρορροή αλουμινίου και λοιπά μικροϋλικά για την κάλυψη των 

αναγκών του πρώην Δημοτικού σχολείου της Σ.Κ. Βλαχέρνας», όπως 
ειδικότερα περιγράφονται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, στην 
εταιρεία  Σσιώλης Αριστείδης & ΙΑ ΕΕ, με έδρα το Λεβίδι  Αρκαδίας, με 

Α.Υ.Μ. 999127865 και με τηλ. επικοινωνίας 6978489972, έναντι του 
ποσού των 990,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6662.0008 του 

σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2019. 
Η παράδοση – τοποθέτηση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνει εφάπαξ ή 

τμηματικά στο δημοτικό σχολείο ΣΚ Βλαχέρνας και θα ολοκληρωθεί ως 
τις 30-09-2019. 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών & 
Πολεοδομίας μετά από μακροσκοπικό έλεγχο. 

 
Ο Δήμαρχος Σρίπολης 

 

 
   Παυλής Δημήτριος 
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