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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Θέμα: 

Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την προμήθεια με τίτλο   

«Προμήθεια χρωμάτων»   

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

i. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

ii. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

iii. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  2  

άρθρου 209   του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  

iv. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΒ60ΩΕΩ-ΦΑ5, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με 

αριθμ. πρωτ.: 65137/16555/16.10.2019 του Τμήματος Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου και έχει 

καταχωρηθεί με α/α 855 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 203 Ν.4555/18 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι). 

v. Την αρίθμ. 39/2019, Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και 

Πρασίνου του Δήμου, συνολικού ποσού 9.999,78 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

vi. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 19REQ004724557 2019-04-03 (έγκριση ΑΔΑΜ : 19REQ005718263 2019-10-

17)  

vii. Την αναγκαιότητα της δαπάνης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

χρωμάτων» έτους 2019 και διάρκειας ενός (1) έτους. 
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της δαπάνης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

χρωμάτων», έτους 2019 και θα αφορά τις ανάγκες του Δήμου για διάστημα ενός (1) έτους, 

προϋπολογιζόμενης αξίας 9.999,78  € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην αρίθμ. 39/2019, Μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου στο σύνολό της, συνολικού 

προϋπολογισμού 9.999,78 € με Φ.Π.Α. . 

      Γ. Η αξιολόγηση της/των προσφοράς/ών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αιτούσα, την 

προμήθεια, Υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (άρθρο 118 παρ. 2 

του Ν. 4412/2016), η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της/των προσφοράς/ών και θα συντάξει το σχετικό 

πρακτικό γνωμοδότησης εντός εύλογου διαστήματος από την παραλαβή της/των προσφοράς/ών. 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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