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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ:   «Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα».
 

Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα 
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2022, σύμφωνα με τον οποίο στον Κ.Α.:35.6692.0003 με τίτλο 

«Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα» έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης 
αυτής.

7. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα», όπως ειδικότερα  
περιγράφεται στο υπ’ αριθμό 50726/30.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011170029) Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνικές 
προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών Χαρών & Ελέγχου 
Κοινόχρηστων Χώρων  

8. Τo υπ’ αριθμό 51869/02.09.2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη
9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η 298/08.09.2022 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με τίτλο «Προμήθεια Έτοιμου Χλοοτάπητα» με ΑΔΑΜ:22REQ011214221 & ΑΔΑ:Ω5Ξ2ΩΗ3-ΚΟ2 
και έχει καταχωρηθεί με στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου

10. Την υπ’ αριθμό 55077/16.09.2022 (ΑΔΑ:6ΧΒΔΩΗ3-5ΙΚ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία 
αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας

11. Την υπ’ αριθμό 55904/20.09.2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011282406) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Δήμου.

12. Την αριθμό πρωτ. 56219/22.09.2022 προσφορά του «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ»
13. Το υπ’ αριθμό Υ.Σ.:2277/23.09.2022 Πρακτικό Παράδοσης Προσφοράς
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14. Το υπ αριθμό πρωτ.:57628/29.09.2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης – 
Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων  σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια 
υπηρεσία παρέλαβε την εξής  προσφορά:

✓ «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ 
και εβδομήντα επτά λεπτών (4.941,77 €)

Κατόπιν των  ανωτέρω, η αρμόδια Διεύθυνση εισηγείται την ανάθεση, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, για την προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα στον «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ» έναντι του ποσού των 
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (4.373,25€), 
πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (568,52€) σύνολο 
προσφοράς τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών 
(4.941,77 €) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ

1. Την ανάθεση της προμήθειας έτοιμου χλοοτάπητα σύμφωνα  με ό,τι περιγράφεται στο υπ’ αριθμό 
50726/30.08.2022 Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου Παιδικών 
Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων  στον 

     «ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ»  
     Διεύθυνση:  Άνω Σούλι, Μαραθώνας 19007 

            Α.Φ.Μ:  025756864
 Δ.Ο.Υ.  Παλλήνης 
έναντι συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα επτά 
λεπτών (4.941,77 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει 
τον Κ.Α.: 35.6692.0003 με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού των εξόδων του 
οικονομικού έτους 2022

3. Για την παραλαβή ορίζεται ο υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου 
Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων σύμφωνα με το υπ αριθμό πρωτ.:57628/29.09.2022  
Πρακτικό Αξιολόγησης 

4. Η εν λόγω προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημερομηνία  ανάρτησης της σχετικής σύμβασης 

5. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής

                                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
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                                                                                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διεύθυνση  Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου
Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων 
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