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      ΑΡ.ΠΡΩΤ: 23051 
      ΗΜΕΡΟΜ: 19-07-2019   

ΘΕΜΑ: Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού: 

«Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)». 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06(Δ.Κ.Κ.) όπως 

προστέθηκε  με την παρ. 13 το άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ 1 του άρθρου 377 Ν. 

4412/2016 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 46 του Ν. 

3801/2009 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 31 του άρθρου 377 

(καταργούμενες διατάξεις) του Ν. 4412/2016 

5.  Την υπ αρ. 13289/7-8-2015 (ΦΕΚ 1716/τ.Β/17-08-2015) απόφαση 

Υπουργού Επικρατείας περί καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα 

καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. 

6. Την υπ΄ αριθ. 396/2018 (Α∆Α ΨΕΤΓΩΞΚ-9Δ6) Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 η οποία  επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής µε την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 119569/37627/10-1-2019 

απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει. 

7. Το υπ’ αριθ. Πρωτ:22664/16-07-2019 προσφορά δημοσίευσης περίληψης για 

το διαγωνισμό για τις προμήθειες με τίτλο:  «Προμήθεια διαφόρων  

υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του 

Δήμου (2019)» της εφημερίδας ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύει στο Χαλάνδρι (Δ/νση: Μ. 

Μπότσαρη 51, ΑΦΜ: 998869598, ΔΟΥ: Χαλανδρίου, Τ.Κ. 152 32)    με 

ποσόν Διακόσια δέκα επτά ευρώ  (217,00 €) «Προμήθεια διαφόρων  

υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου 

(2019)» κόστος  217,00 ευρώ. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ.:22979/19-07-2019 πρόταση για έγκριση δαπάνης και 

διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο. 

9. Το  υπ’ αριθ. πρωτ.:22989/19-07-2019 τεκμηριωμένο αίτημα για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Δημοσίευση προκηρύξεων» του Διατάκτη-Δημάρχου 

περί της αναγκαιότητας της υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία για την 

λήψη απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)  προκειμένου να 

προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε 

βάρος του Κ.Α 30.6462.0002 με τίτλο  «Δημοσίευση προκηρύξεων» για 

την υπηρεσία  με ποσό πίστωσης Διακόσια δέκα επτά ευρώ  (217,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

για την πληρωμή της δαπάνης «Δημοσίευση προκηρύξεων» Διακόσια 

δέκα επτά ευρώ  (217,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που αφορά 

δημοσίευση περίληψης για το διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο:  

ΑΔΑ: Ψ7ΟΔΩΞΚ-Υ0Ι



«Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)»  

10. Την ΑΑΥ 897/19-07-2019 με αριθ. πρωτ. 23040/19-07-2019 (ΑΔΑ: 

62Σ1ΩΞΚ-ΕΣΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η 

δαπάνη Δημοσίευση προκηρύξεων στην εφημερίδα " ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ "  των 

περιλήψεων διακήρυξης για Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών 

συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019) και διαθέτουμε 

πίστωση ύψους  € Διακόσια δέκα επτά ευρώ  (217,00 €), για την  πληρωμή 

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 

Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 30.6462.0002(Δημοσίευση προκηρύξεων) οικ. 

έτους 2019 για την  Δημοσίευση στην εφημερίδα "ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ" των 

περιλήψεων διακήρυξης για Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών 

συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου (2019) που αφορά 

Τακτικά έξοδα. 

11. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης των 

περιλήψεων  του  διαγωνισμού για τις προμήθειες με τίτλο:  

«Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)».  

  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

                                                                                                    

Αναθέτουμε απευθείας στην εφημερίδα: 

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

που εδρεύει στο Χαλάνδρι (Δ/νση: Μ. Μπότσαρη 51, ΑΦΜ: 998869598, 

ΔΟΥ: Χαλανδρίου, Τ.Κ. 152 32)  τη δημοσίευση της διακήρυξης της 

περίληψης για τις προμήθειες με τίτλο:  

«Προμήθεια διαφόρων  υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής 

εγκαταστάσεων του Δήμου (2019)»  με ποσό Διακόσια δέκα επτά ευρώ  

(217,00 €) σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά. 

 

                          

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΟΔΩΞΚ-Υ0Ι


		2019-07-19T10:54:36+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2019-07-19T10:59:09+0300
	Athens




