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ΑΠΟΦΑΣΗ
Απευθείας ανάθεσης προµήθειας.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν. 3852/2010 περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, καθώς και την µε αρ. 1242 και µε αρ. πρωτ. 38816/01-10-2020 απόφαση
∆ηµάρχου, αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
7. Το µε αριθµ. πρωτ. 35009/08-09-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, που
αφορά στην ανάγκη της προµήθειας ξηράς τροφής για τη σίτιση αδέσποτων ζώων.
8. Την µε αριθµ. 69/2020 µελέτη της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
9. Το µε αριθµ. πρωτ. 35708/11-09-2020 τεκµηριωµένο αίτηµα, για έκδοση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.
10. Την µε αριθµ. 1189 και µε αριθµ. πρωτ. 37265/21-09-2020 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στην µε
αριθµ. Α-750/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: 6Ψ15ΩΨ8-Ε∆Φ) για τη διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 9.836,92 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.003, προϋπολογισµού εξόδων
του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2020, για την ανωτέρω προµήθεια.
11. Την µε αριθµ. 1203 και µε αριθµ. πρωτ. 37639/23-09-2020 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στη
διενέργεια της ανωτέρω προµήθειας µε απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας, στην έγκριση
της ανωτέρω µελέτης και στον ορισµό αρµοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.
12. Την µε αριθµ. πρωτ. 39542/06-10-2020 πρόσκληση ενδιαφέροντος, για αποστολή οικονοµοτεχνικής
προσφοράς.
13. Την µε αριθµ. πρωτ. 41216/15-10-2020 προσφορά της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ - ΕΜ. ΛΗΜΝΙΟΣ
ΕΥΣ. Ο.Ε.».
14. Το µε αριθµ. πρωτ. 42556/27-10-2020 πρακτικό αξιολόγησης του αρµοδίου υπαλλήλου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει απευθείας την προµήθεια ξηράς τροφής για τη σίτιση αδέσποτων ζώων, στην εταιρεία
«ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜ. - ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣ. Ο.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 997832558, ∆.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων, Έδρα:
Σποράδων 3 Αχαρναί, Τ.Κ.: 136 77, Τηλ.: 210 2401397).
Η παρούσα ανάθεση θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
που θα ακολουθήσει.
Η συνολική αξία της προµήθειας ξηράς τροφής για τη σίτιση αδέσποτων ζώων, ανέρχεται στο ποσό
των 9.584,58 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 % και θα εξοφληθεί µετά την έκδοση των
τιµολογίων και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής.
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών Υπηρεσιών
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