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     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 16484 

   ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          
         

                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  
«Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων» 

 
                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε 

από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 
5. Την υπ’ αριθ. 12/2020 μελέτη/τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 

Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  του Δήμου 
με τίτλο προμήθειας «Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων». 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14422/02-06-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006799876) 

πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14442/02-06-2020 πρόταση της Δ/νσης 
Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, για έγκριση 

δέσμευσης πίστωσης.   
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14443/02-06-2020 ως τεκμηριωμένο αίτημα του 

Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της προμήθειας 

«Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων».  
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14969/04-06-2020-ΑΑΥΣΥΜ 875/03-06-2020 

(ΑΔΑ:67ΚΘΩΞΚ-ΖΨΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία 
εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού 2.498,60 € που κατανέμεται σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6699.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2020 με τίτλο προμήθειας «Προμήθεια φορητών 
πυροσβεστήρων» για κάλυψη συνεχιζόμενων αναγκών του στόλου 

οχημάτων και του χώρου αμαξοστασίου του Δήμου 
(ΑΔΑΜ:20REQ006817569 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 15222/09-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΔΟΩΞΚ-3Μ8) 

Απόφαση Δημάρχου έγκρισης διενέργειας & τεχνικών προδιαγραφών 
της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων». 

11.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 15645/11-06-2020 προσφορά που υποβλήθηκε από 

την επιχείρηση Αναστάσιος Γ. Νεόφυτος-FIRE PROTECTION 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ με έδρα: Λεωφόρος Διονύσου 
28, Τ.Κ. 19 005 Νέα Μάκρη Αττικής, ΑΦΜ:075977325, ΔΟΥ Παλλήνης, e-

mail: info@fireprotection.gr, με οικονομική προσφορά ποσού 2.326,24 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

12.Την από 16-06-2020 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.  

13.Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια για κάλυψη 

συνεχιζόμενων αναγκών του στόλου οχημάτων και του αμαξοστασίου του 
Δήμου Παλλήνης. 

Ελληνική

ΑΔΑ: ΩΦ4ΟΩΞΚ-ΛΛΓ



 
 

                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
1. Αναθέτουμε στην επιχείρηση Αναστάσιος Γ. Νεόφυτος-FIRE PROTECTION 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ με έδρα: Λεωφόρος Διονύσου 28, 
Τ.Κ. 19 005 Νέα Μάκρη Αττικής, ΑΦΜ:075977325, ΔΟΥ Παλλήνης, e-mail: 

info@fireprotection.gr, την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
φορητών πυροσβεστήρων», έναντι συνολικού ποσού 2.326,24 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.0010. 

2. Η πληρωμή της προμήθειας των πυροσβεστήρων μαζί με την προμήθεια και 
τοποθέτηση βάσεων πυροσβεστήρα βαρέως τύπου 6Kg, θα γίνει συνολικά για 

τρεις (3) μήνες μέγιστο χρονικό διάστημα από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, με τη σύνταξη του 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή μέχρι του ποσού των δύο 

χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (2.326,24 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3. Δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (αρ. 72, παρ. β 
του Ν. 4412/2016). 
 
 

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
 
 

                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛ. ΖΟΥΤΣΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: ΩΦ4ΟΩΞΚ-ΛΛΓ
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