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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Εκτέλεσης προµήθειας µε απευθείας ανάθεση  
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4257/2014 

2. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 2286/1995 

3. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

4. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

5. Τις ∆ιατάξεις των άρθρων 4 και 23 της αριθµ. µε 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

6. Την µε αριθµ. 372/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

7. Το µε αριθµ. πρωτ. 54278/10-07-2014 έγγραφο του Γραφείου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος 

και Μικρών Αστικών Παρεµβάσεων, στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη για µίσθωση ενός µικρού 

εκσκαφέα µε προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε 

προσαρτηµένη υδραυλική σφύρα, ράµπες φόρτωσης και εξοπλισµό µετακίνησης σε διάφορες 

θέσεις (BOBCAT) ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισµό ξερών χόρτων από 

κοινόχρηστους χώρους. 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 58766/14-06-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στη 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη µελέτης. 

9. Την µε αριθµ. 81/2014 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

10. Την µε αριθµ. Γ-646/14-07-2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την µε αριθµ. 459/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α.∆.Α.:70BΚΩΨ8-ΙΙ3), που 

αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.600,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

23%, σε βάρος του Κ.Α. 35-6233, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

2014. 

12. Την µε αριθµ. 1833/2014 και µε αριθµ. πρωτ. 76736/26-09-2014 απόφαση Αντιδηµάρχου, 

που αφορά στη διενέργεια µε απευθείας ανάθεση της µίσθωσης ενός µικρού εκσκαφέα 
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(BOBCAT) για τον καθαρισµό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους, ενόψει της 

αντιπυρικής περιόδου. 

13. Το µε αριθµ. πρωτ. 87186/04-11-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιενεργούµενων 

Προµηθειών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α. Επικυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 87186/04-11-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

∆ιενεργούµενων Προµηθειών 

Β. Κατακυρώνει την µίσθωση ενός µικρού εκσκαφέα (BOBCAT), στον κο Ιωάννη Κατή, συνολικού 

ποσού 24.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, διότι η προσφορά του είναι µοναδική και 

συµφέρουσα για το ∆ήµο. 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά την εκτέλεση εργασιών, µε την έκδοση χρηµατικού 

εντάλµατος πληρωµής, µετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου. 

 
 
          Ο ∆ήµαρχος 

         
 

 
 
      Ιωάννης Κασσαβός 
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