
                                                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        Πειραιάς 26-11-2019 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.70782/20-11-2019 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                                                                            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                 ΑΗΚ191/2019 
∆ιεύθυνση: ∆ραγάτση 12 (3

ος
 όροφος), Πειραιάς 

Ταχ. Κώδικας: 185 35 
Πληροφορίες ����: Α.Αντωνίου  
Τηλέφωνο ℡℡℡℡: 2132022089-2107 
Fax ����: 2132022888 
E-mail: promithies@piraeus.gov.gr                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                Ως προς το Αποφασιστικό µέρος 
                                                                                    διότι εκ παραδροµής στη 1

η
 περίπτωση  

                                                                                    αναφέρεται   εσφαλµένα σε «… υπηρεσία»  
                                                                                 αντι της ορθού «…προµήθειας» κατά τα λοιπά  
                                                                                             ισχύει η Απόφαση ως έχει.  
 

                                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το  Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικών & Κινήσεως Οχηµάτων  της ∆/νσης Περιβάλλοντος 

& Πρασίνου. 

2. Την µε αρ. 56975/19-09-2019  απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης   σχετικά µε την δέσµευση πίστωσης µε Α∆Α: 

6Π∆5ΩΞΥ-ΥΨ0, Κ.Α.: 35.6264.15. και  α/α Μητρ. ∆ες.: 1435. 

3. Της διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

4. Της διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ). 

5. Της διατάξεις του Ν. 4412/2016 της τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Προεδρικό ∆ιάταγµα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

7. Της διατάξεις του Ν.4555/2018ΦΕΚ(133
Α
 /2018). 

8. Της  µε αρ. πρωτ. 55401/170/11-09-2019&55989/176/13-09-2019 Αποφάσεις  ∆ηµάρχου µε της οποίες ορίστηκε 

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της ανατέθηκαν αρµοδιότητες. 

9. Την µε αρ. πρωτ.67896/06-11-2019 Πρόσκληση  του ∆ήµου της . 

10. Της  µε αρ.375/2019 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών – 

αξιολόγησης προσφορών προµηθειών και υπηρεσιών. 

11. Το υπ’ αριθµό 01/14-11-2019 πρακτικό αξιολόγησης της αρµόδιας επιτροπής και αφού λάβαµε υπόψη της την 

πρόταση της.                   

                                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1.Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 

2. Αναθέτουµε στον Ι .ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. µε ΑΦΜ 998485369 που εδρεύει στην οδό Γούναρη 29 
στον Πειραιά  τηλ 210 4123456-2104221147,  ΤΗΣ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, την επισκευή και συντήρηση γεωργικών µηχανηµάτων ( 
ανταλλακτικά και επισκευή για δύο θαµνοκοπτικών-χορτοκοπτικών µηχανηµάτων, της αλυσοπριόνου, ένα τηλεσκοπικό 
πριόνι και δύο χλοροκοπτικών µηχανών)  συνολικού   ποσού δαπάνης 980€ συµπ/νου ΦΠΑ  µε  cpv 16311100-9 σε 
βάρος του Κ.Α 35.6264.15 & µε α/α Μητρ. ∆εσµ.1435 , για  της ανάγκες της ∆/νσης  Περιβάλλοντος & Πρασίνου  
του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικών & Κινήσεως Οχηµάτων . 
               Σύµφωνα µε το άρθρο 221 πρα.11

η
 του Ν.4412/2016 η παραλαβή της σύµβασης και το σχετικό πρωτόκολλο 

θα εκδοθούν από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
                  Κοινοποίηση :                                                                                                                    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                                                              και µε ειδική εντολή 

1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                           Η 

                                                                                                                                    

                                                                                                               

                                                                                                                                                  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                                                                                        ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ                                                                                  

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΖ0ΨΩΞΥ-ΓΤΗ
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