ΑΔΑ: Β4ΒΟΩ1Φ-9ΣΚ
Νικήτη, 27.03.2012
Αριθ. πρωτ.: 5535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής
Τ.Κ. 630 88
Πληροφορίες: Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας
Τηλ. 23753/50122
Fax: 23753/23244
E-mail: dimossithonias@gmail.com

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Αντλητικών Συγκροτημάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ (62/2012)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ’ αριθμ.
11389/08.03.1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/01.02.1995): «Προμήθειες του
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ./1789/Β’/12.11.2010).
5) Την υπ’ αριθμ. 48/2012 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Β44ΑΩ1Φ-ΒΩ3) με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια

πρόχειρου

διαγωνισμού

για

την

ανάδειξη

αναδόχου

εκτέλεσης

της

προαναφερθείσας προμήθειας.
6) Την υπ’ αριθ. 90/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: Β4ΒΟΩ1Φ-ΦΜ3) με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και ψηφίστηκε πίστωση σαράντα
τέσσερις

χιλιάδες

οκτακόσια

ενενήντα

πέντε

ευρώ

(44.895,00€),

σε

βάρος

του

Κ.Α.02.25.7131.0003 του σκέλους των εξόδων, προϋπολογισμού έτους 2012.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 10/2012 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
Αντλητικών Συγκροτημάτων», που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σιθωνίας.
β) Αποφασίζει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης της χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:
παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα τεύχη της
προαναφερθείσας μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
ενενήντα πέντε ευρώ (44.895,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
δ) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 03/04/2012, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σιθωνίας, στη Νικήτη Χαλκιδικής. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ. 23753/50122 – Αρμόδιος υπάλληλος: Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας.
Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Τζίτζιος
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