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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Μοίρες: 07/07/2017 

              Αρ.Πρωτ.: 1534 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια υλικών παροχών αποχέτευσης» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

                              

 

 

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 αναγκαιότητα της προμήθειας «Προμήθεια υλικών παροχών αποχέτευσης». 

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

με την αριθμ. ΚΑ 26.01 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

7. Την Προσφορά του «ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΑΚΗ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 999173648 την 

07/07/2017 με ποσό 15.972,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

 

 

 

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΦΦΦΑΑΑΣΣΣΙΙΙΖΖΖΟΟΟΥΥΥΜΜΜΕΕΕ    

   

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο " Προμήθεια υλικών 

παροχών αποχέτευσης ", εκτιμώμενης αξίας 19.805,28 ευρώ, με τον Φ.Π.Α., με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο " Προμήθεια 

ΑΔΑ: 70Π3ΟΕΣ5-ΜΩΣ



Απόφαση Προέδρου 2 

υλικών παροχών αποχέτευσης ". 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας " Προμήθεια υλικών παροχών 

αποχέτευσης ", όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

στην εταιρεία : 

1. ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΑΚΗ Ο.Ε., με στοιχεία επικοινωνίας, Οδός: Καπαριανά Μοιρών, 

Τ.Κ. 70400, Πόλη: Μοίρες, τηλ. 2892023998, έναντι του ποσού των 

19.805,28 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

Δ. 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. 26.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης Ε94. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των 5 μηνών, ήτοι μέχρι 

την πάροδο της 7ης Δεκεμβρίου 2017. 

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. 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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