
                                                                                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ STIHL» 

 

Ο ∆ήµαρχος Χαλανδρίου έχοντας υπόψη: 

1. Την Υπουργική  Απόφαση  11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) παρ.4 του αρθ.4 & παρ.2 του αρθ.23  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 εδάφ. VIII του Ν. 2286/95, όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997  

3. Τις διατάξεις του Ν.2539/97 

4. Την αρ. 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-02) Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣ∆∆Α και Ανάπτυξης 

(χρηµατικά όρια προµηθειών) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

6. Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 (αρθ. 20 παρ.13) 

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

8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 όσο αφορά την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112Α /13-7-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και  άλλες διατάξεις. 

10. Την σχετική πίστωση 3.000,00€ που έχει γραφτεί στον Κ.Α.:20.6264 του ψηφισθέντος 

προϋπολογισµού Ο.Ε. 2016 µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων».  

11. Την  81/2016 Πρόταση  Ανάληψης Υποχρέωσης.  

  12. Το γεγονός ότι απαιτείται η προµήθεια δύο σωλήνων προέκτασης µήκους 2.20m-3.90m για την   

επισκευή δύο τηλεσκοπικών αλυσοπρίονων STIHL, καθώς και η προµήθεια ντίζας και σετ γραναζιών 

για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο STIHL HT 75, ως αναλυτικά αναφέρονται στην µε Α.Π. 

6246/29.02.2016 Τεχνική Έκθεση ∆απάνης της ∆/νσης Περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισµού 

570,00€.  

13. Τη µε Α.Π.:1619/19.01.2016 έγκριση δαπάνης της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και 

Ανακύκλωσης µε  Α∆ΑΜ: 16REQ003665439 (πρωτογενές αίτηµα).  

 14. Την 56/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η ανωτέρω πίστωση µε         

Α∆Α:7ΙΛ9ΩΗ∆-4ΝΕ και Α∆ΑΜ: 16REQ003862515 (Εγκεκριµένο Αίτηµα).  

15. Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών µε την υπ’ αριθµ.:223/2016 Απόφαση  ∆ηµάρχου.  

16. Την µε Α.Π. 6450/01.03.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία  αναρτήθηκε στην  

ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλανδρίου (www.halandri.gr). 

17.  Το από 15/3/2016 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών , σύµφωνα µε το 

οποίο η επιτροπή εισηγείται την προµήθεια δύο σωλήνων προέκτασης µήκους 2.20m-3.90m για την 

επισκευή δύο τηλεσκοπικών αλυσοπρίονων STIHL, καθώς και την προµήθεια ντίζας και σετ 

γραναζιών για το τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο STIHL HT 75, στον προµηθευτή «ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ –ΓΕΩΠΟΝΟΣ»  µε το προσφερόµενο ποσό 570,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%.  

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

Τµήµα  Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού  

Αρµόδιος : Ε. Μανογιαννάκη 

Ταχ.∆/νση: Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου    

Ταχ. Κώδικας: 152 34                                                                                                        

Τηλ:        :    213.2023848                                                                                                                                                               

FAX:      :    213.2023846                                                            

Email      : promithies@halandri.gr                    

 

                 

            

    Χαλάνδρι,     17.03.2016 

    Αριθ. Αποφ: 305 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΡΠΩΗΔ-Ζ6Η



 
 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Την προµήθεια ανταλλακτικών εξοπλισµού για την επισκευή δύο τηλεσκοπικών αλυσοπρίονων 

STIHL , στον προµηθευτή «ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ –ΓΕΩΠΟΝΟΣ» έναντι του ποσού 

570,00€ συµπ/νου Φ.ΠΑ. 23% σύµφωνα µε την υποβληθείσα προσφορά του. 

2.   Το σχετικό χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα της δικαιούχου προµηθεύτριας προς 

είσπραξη  βάσει νοµίµων δικαιολογητικών.   Κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη και κρατήσεις 

υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο.                                                                 
 

                                                                                 

       Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                           

 ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ   

                                                                                                                                                και µε εντολή                                                      

    Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 Οικονοµ /∆ιοικητ.Υπηρεσιών  
                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                           ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                                     

 

ΑΔΑ: ΨΩΡΠΩΗΔ-Ζ6Η
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