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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  -  630   - 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών εξαρτημάτων 

υπαίθριων αθλητικών οργάνων, επισκευή και τοποθέτησή τους σε ανοικτούς 

χώρους του Δήμου Πεντέλης.  

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

3) 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.)  

4) Την υπ’ αρ. 1/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
προϋπολογισμού. 

5) Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΑΠ./3729/996/21.1.2020 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Επικύρωσης του προϋπολογισμού 
Οικονομικού έτους 2020». 

6) Την 49/2020 μελέτη - τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας 
Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

7) Το υπ΄ αριθμ. 13264/2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ007142890. 
8) Το υπ΄ αριθμ. 13266/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.   
9) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η  Απόφαση  

Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 69ΦΡΩΞ3-ΩΩΙ και ΑΔΑΜ 
20REQ007216469, η οποία έχει εκδοθεί και έχει καταχωρηθεί  με α/α Α-563 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 
[ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] 

10) Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων υπαίθριων αθλητικών οργάνων, επισκευή και τοποθέτησή τους σε 
ανοικτούς χώρους του Δήμου Πεντέλης» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
ανταλλακτικών εξαρτημάτων υπαίθριων αθλητικών οργάνων, επισκευή και 
τοποθέτησή τους σε ανοικτούς χώρους του Δήμου Πεντέλης»  προϋπολογιζόμενης  
αξίας 4.589,24 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 

ανταλλακτικών εξαρτημάτων υπαίθριων αθλητικών οργάνων, επισκευή και 
τοποθέτησή τους σε ανοικτούς χώρους του Δήμου Πεντέλης» 

 

ΑΔΑ: 6ΡΘ3ΩΞ3-ΦΔΨ



Γ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί 
από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας Πολιτισμού & 
Αθλητισμού (άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) και για το σκοπό αυτό ορίζεται η 
Διευθύντρια Κουλάκου Παναγιώτα, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των 
προσφορών και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης, εντός τριών ημερών 
από την παραλαβή των προσφορών. 
 

               
       Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

  ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  
 
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΘ3ΩΞ3-ΦΔΨ


		2020-09-02T10:08:30+0300
	MARIA SPYRIDAKOU


		2020-09-02T10:15:36+0300
	Athens




