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Αρ. αποφ.: 1149 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 Απευθείας ανάθεσης προµήθειας. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016. 

6. Τις διατάξεις της µε αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

7. Το µε αριθµ. πρωτ. 25464/24-05-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης – 

Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισµού, που αφορά στην ανάγκη της προµήθειας επιβατικού 

οχήµατος. 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 25731/25-05-2017 έγγραφο προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη 

σύνταξη µελέτης. 

9. Την µε αριθµ. 17/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

10. Το µε αριθµ. πρωτ. 27721/25-05-2017 έγγραφο προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, που 

αφορά στην τροποποίηση απόφασης έγκρισης για την αγορά επιβατικού οχήµατος. 

11. Το µε αριθµ. πρωτ. 38088/14253/14-09-2017 (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 57532/18-09-2017) 

έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης της 

απόφασης έγκρισης για την αγορά επιβατικού οχήµατος. 

12. Την µε αριθµ. 244/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά στην έγκριση της προµήθειας 

επιβατικού οχήµατος από το ελεύθερο εµπόριο. 

13. Το µε αριθµ. πρωτ. 69296/02-11-2017 αίτηµα στο Τµήµα Προϋπολογισµού – Απολογισµού & 

Οικονοµικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

14. Την µε αριθµ. 805/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στην ψήφιση πίστωσης 

συνολικού ποσού 24.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %, για την προµήθεια επιβατικού 

οχήµατος, σε βάρος του Κ.Α. 20-7132.001, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

2017. 
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15. Την µε αριθµ. Α-752/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: ΩΧΜΞΩΨ8-5ΤΠ). 

16. Την µε αρ. 1105 και µε αρ. πρωτ. 73559/23-11-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στη 

διενέργεια µε απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εργασιών, στην έγκριση της ανωτέρω µελέτης και 

στον ορισµό αρµοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών. 

17. Την µε αρ. πρωτ. 74096/23-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

18. Την µε αρ. πρωτ. 77033/05-12-2017 προσφορά της εταιρείας «Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. Αυτοκινήτων 

Μηχανηµάτων». 

19. Το µε αριθµ. πρωτ. 77555/06-12-2017 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών του αρµοδίου υπαλλήλου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Την απευθείας ανάθεση της προµήθειας επιβατικού οχήµατος, στην εταιρεία «Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. 

Αυτοκινήτων Μηχανηµάτων», µε έδρα στο 3ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων, 471 00 Άρτα, Τηλ.: 

2681051315, Fax: 2681051548, µε Α.Φ.Μ.: 094171790, ∆.Ο.Υ.: Άρτας. 

2. Η παρούσα ανάθεση θα ισχύει για έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης που θα 

ακολουθήσει. 

3. Η συνολική αξία της προµήθειας είναι 24.797,29 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα  

εξοφληθεί µετά την έκδοση του τιµολογίου και του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής 

 

 

                                                        Ο ∆ήµαρχος 

 

 

                                Ιωάννης Κασσαβός 
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