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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική τη Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του  άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και

Κοινοτήτων» 
3. Τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 2 και της περίπτωσης 38 παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.

4412/2016
4. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Ν.4441/2016 όπως ισχύει

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”
όπως ισχύει 

7. Τις  διατάξεις  της  αριθ  2/100018/0026/30-12-2016  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Οικονοµικών
“Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή

οδηγιών” όπως ισχύει

8. Το αριθµ πρωτ 5653/21-02-2017 αίτηµα δαπάνης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης
&  Πληροφορικής του ∆ήµου Θέρµης το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων ως πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ:17REQ005927142 2017-03-16

9. Την αριθµ.  1/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,  Οργάνωσης  &  Πληροφορικής του

∆ήµου  Θέρµης  για απευθείας  ανάθεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  «Προµήθεια  και  εγκατάσταση
αναβατορίου  ΑΜΕΑ  κατακόρυφης  κίνησης,  εξωτερικού  χώρου,  στο  κτίριο  του  Κοινωνικού

Φαρµακείου  ∆ήµου  Θέρµης» συνολικού  προϋπολογισµού  9.920,00€  (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ24%)

10. Το γεγονός ότι η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι  κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ

11. Την αριθµ 167/2017 Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης µε την οποία εγκρίθηκε

το  αίτηµα πραγµατοποίησης  δαπάνης για  την εκτέλεση της  προµήθειας  µε  τίτλο  «Προµήθεια  και
εγκατάσταση  αναβατορίου  ΑΜΕΑ κατακόρυφης  κίνησης,  εξωτερικού  χώρου,  στο  κτίριο  του

Κοινωνικού  Φαρµακείου  ∆ήµου  Θέρµης»  συνολικού  προϋπολογισµού  9.920,00€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)  σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2017 σχετική µελέτη

12. Την  αριθµ 344/10-03-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ) της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Θέρµης  µε  τίτλο  «Προµήθεια  και  εγκατάσταση  αναβατορίου  ΑΜΕΑ

κατακόρυφης κίνησης, εξωτερικού χώρου, στο κτίριο του Κοινωνικού Φαρµακείου»

13. Την αριθµ 190/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης
µε την οποία δεσµεύτηκε πίστωση ποσού  9.920,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.70.7131.015 του σκέλους
των  εξόδων  του  προϋπολογισµού  οικονοµικού  έτους  2017  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση

αναβατορίου  ΑΜΕΑ  κατακόρυφης  κίνησης,  εξωτερικού  χώρου,  στο  κτίριο  του  Κοινωνικού
Φαρµακείου, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 344 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της
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Οικονοµικής  Υπηρεσίας  του  ∆ήµου  Θέρµης και  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  ∆ηµοσίων
Συµβάσεων ως έγκριση του ανωτέρω πρωτογενούς αιτήµατος µε Α∆ΑΜ:17REQ006006896 2017-03-31

14. Την από 31-03-2017 εισήγηση του Γραφείου Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,

του ∆ήµου Θέρµης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Εγκρίνουµε την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  «Προµήθεια  και  εγκατάσταση  αναβατορίου  ΑΜΕΑ
κατακόρυφης κίνησης, εξωτερικού χώρου, στο κτίριο του Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Θέρµης», σύµφωνα µε
τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  αριθµ.  1/2017  µελέτη  της  ∆ιεύθυνσης  Προγραµµατισµού,

Οργάνωσης  &  Πληροφορικής του ∆ήµου Θέρµης, συνολικού προϋπολογισµού 9.920,00€ (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ24%). 

Η προµήθεια  λόγω ποσού θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιµής  σύµφωνα  µε  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της µελέτης. 

2.  Εγκρίνουµε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τα  συντασσόµενα  τεύχη  της  αριθµ.  1/2017  µελέτης  της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης  &  Πληροφορικής του ∆ήµου Θέρµης

Η διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται δύο (2) µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία ανάρτησης

της υπογεγραµµένης από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 7 του

Ν. 4412/2016.

Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας στον ανάδοχο θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας

του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας από

την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου και την έκδοση του σχετικού εντάλµατος

πληρωµής από τον ∆ήµο. 

Η εξόφληση της  σχετικής  δαπάνης  στον ανάδοχο  θα γίνεται  µετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου

παραλαβής από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, εντός τριάντα (30) ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου

ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου και εφόσον ο τελευταίος προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος βαρύνεται  µε τις   νόµιµες κρατήσεις.  Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο.  ∆εν δίδεται κανενός είδους

προκαταβολή. ∆εν παρέχεται το δικαίωµα προαίρεσης. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρµογής της τιµής.

Η δαπάνη για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναβατορίου ΑΜΕΑ  θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

       

                                                                                         Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝ: Γραφείο Προµηθειών

                                                                                         ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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