
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                 Μακρυχώρι 21-05-2015 
∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ                 Αριθ. Πρωτ.   5045    
 
ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια γρασαδόρου αέρος για το 
αµαξοστάσιο» 

Απόφασης αριθ. 857/2015 
Ο ∆ήµαρχος Τεµπών 

Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις της παραγ. 6 του άρθρου 2 και των παράγ. 1 και 2 του άρθρου 23 
    της αριθ. 11389/23-3-1993 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών « περί  
    ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ  125/Β/23-2-93) όπως ισχύουν. 
2) Τις διατάξεις εδαφ. δ της παρ. 12, του εδαφ. viii της παρ. 13 του άρθρου 2 του        
    Ν.2286/95,«Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων 
     όπως ισχύουν. 
3) Την αριθ. 26625/31-5-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 404/Β/ 
     2-6-1993) όπως ισχύει. 
4) Τις αριθ. 27874/27/8-6-93, 32716/31/6-7-93, 40662/39/10-9-93, 55278/εγκ 

      53/22-11-93 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών « Περί οδηγιών  
     Εφαρµογής του ΕΚΠΟΤΑ» όπως ισχύει. 
5) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 όπως ισχύουν. 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ,  
     όπως ισχύουν. 
7) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 
8) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,  
    όπως ισχύει. 
9) Την από 20-05-2015 γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
10)Τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην αρίθµ. 822/2015 
Απόφαση ∆ηµάρχου Τεµπών, 
11)Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι έως 15.000,00€ ευρώ. 
12) Την 36/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : 73Μ5ΩΗ7-ΟΦΡ) µε 
την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 450,00 € [293 Ε.Α.∆.] σε βάρος του Κ.Α. 
02.20.7135.03,  
13) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε   
αναθέτουµε στον προµηθευτή ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ µε ΑΦΜ 
082937784 την παρακάτω προµήθεια:  

A/A Περιγραφή είδους 

 
Μονάδα 

Μέτρησης 
 

Ποσότητα 

 
Τιµή Μονάδας 

 
Σύνολο 

1 
Γρασαδόρος αέρος 
χωρητικότητας 30 λίτρων 
 

ΤΕΜ 1 
325,52 

 
 

325,52 

    
 

Σύνολο  
325,52 

    
 

ΦΠΑ 23% 
47,87 

    
 

Γενικό Σύνολο 
400,39 

για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό, των παραπάνω ειδών ή υλικών  
συνολικής αξίας µε το ΦΠΑ 400,39€. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει 
τα ανωτέρω υλικά έπειτα από εντολή του ∆ήµου Τεµπών χωρίς καθυστέρηση µέχρι 
και την 15.06.2015. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του 
∆ήµου Τεµπών και θα παραλαµβάνονται  από την αρµόδια Επιτροπή. 
       
                                                                            Ο ∆ήµαρχος  Τεµπών 
            Κων/νος Ε. Κολλάτος 

ΑΔΑ: Ψ4Ζ8ΩΗ7-ΕΛ4
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