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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WASTE4THINK 

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» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007  

5) Την ανάγκη  για άμεση ενημέρωση  των δημοτών σχετικά με τη λειτουργία και τα οφέλη του προγράμματος 

WASTE4THINK, με στόχο  την σωστή εφαρμογή διαχείρισης των απορριμμάτων & την σωστή χρήση των ειδικών 

κάδων,  για τους σκοπούς του προγράμματος. 

6) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με 

ΑΔΑΜ:19REQ004397165 2019-01-31 

7)  Το υπ.αριθμ. πρωτ. 4618/31.1.19 αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 11.532€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σε βάρος του Κ.Α 20.6699.19, ο.ε 2019 

8) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η υπ.αριθμ. πρωτ. 5451/6.2.2019 ΑΑΥ, σε βάρος του 

Κ.Α 20.6699.19 ,ο.ε 2019 

9) Το εγκεκριμένο αίτημα,  το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με 

με ΑΔΑΜ: 19REQ004435098 2019-02-08  
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10) Την με αρ.πρωτ.5928/11.2.19 κατατεθείσα προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία: NEXT AE, Ανώνυμη 

Εταιρία Γραφικών Τεχνών 

11) Το πρακτικό αξιολόγησης της προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία  εισηγείται την ανάθεση της 

προμήθειας του υλικού για την ενημέρωση των δημοτών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK, 

σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 8/2019  Μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια υλικού για την ενημέρωση των δημοτών 

για τις ανάγκες του προγράμματος Waste4think», στην επιχείρηση με την επωνυμία, NEXT AE, Ανώνυμη 

Εταιρία Γραφικών Τεχνών,  έναντι του ποσού των 11.284€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,  για την 

προμήθεια υλικού, το οποίο θα συμβάλει στην άμεση ενημέρωση των δημοτών για τις ανάγκες του προγράμματος 

WASTE4THINK, διότι η τιμή είναι  συμφέρουσα για το Δήμο και δεν παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις 

τιμές της αγοράς.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουμε την προμήθεια του ενημερωτικού υλικού, στο πλαίσιο του προγράμματος WASTE4THINK, όπως 

ειδικότερα περιγράφεται στην Μελ. 8/2019 με τίτλο:  «Προμήθεια υλικού για την ενημέρωση των δημοτών 

για τις ανάγκες του προγράμματος Waste4think», στην επιχείρηση με την επωνυμία: NEXT AE, Ανώνυμη 

Εταιρία Γραφικών Τεχνών,  με Α.Φ.Μ. 0944400462,ΔΟΥ: Φ.Α.Ε Αθηνών, έναντι του ποσού των 11.284€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

 

 

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Waste4Think και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6699.19   του ΟΕ 2019.   

 

Γ. Η παράδοση του ενημερωτικού υλικού, θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία. 

 

Δ. Η πληρωμή του ποσού θα γίνει  με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου  

    από τον προμηθευτή  και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.  

 

 

 

                                                                                                                                                                     Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                           

                                   

 

                                                                      

                                                                                                                                                        ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                      
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