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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση «Δαπάνης  για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του 
1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.»    

 
Ο Προέδρος του Δ.Σ. του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 

5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α Δήμου 
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  στο ΚΑ 15-7133.002    

6. Τον  N4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

7. α) Την υπ’ αριθ. Α-121 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκριση και διάθεση της πίστωσης από τον ΚΑ 

15-7133.002 του προϋπολογισμού του Ν.Π.έτους 2018 ποσού 5208,00 (πέντε χιλιαδων διακοσίων 
οκτώ ευρώ )  συμ/νου ΦΠΑ 24%  και β) την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου υπ.αρ. 50 /2018  
για την  έγκριση εξιδεικευσης   πίστωσεων πρρουπολογισμου Ν.Π. ετους 2018 συμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν4555/2018. 

8. Το ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-
121 

9. Την από 2/8/2018 τεχνική εκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνταχθηκε από ευπαλλήλο του 
γραφειου Υποστηρικτικών υπηρεσιών και θεωρήθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ.  

10. Υπ΄αριθ. πρωτ.1152/2018 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια  ηλεκτρικών ειδών 
για τις ανάγκες του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. στην Κουταντζη 
Εμμανουελα Χονδρικο εμποριο & εγκατασταση επαγγελματικου εξοπλισμου , 

11. Την αντίστοιχη προσφορά από τον ανωτερω επιτηδευματία που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας  και 
πήραν αρ.πρωτ.1177/2018, η οποία   κρίθηκε συμφέρουσα   

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                           
 

Την απευθείας ανάθεση της δαπάνης  για την ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του 1ου και 2ου 
Παιδικού Σταθμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.: 

στην Κουταντζη Εμμανουελα Χονδρικο εμποριο & εγκατασταση επαγγελματικου εξοπλισμου  με 

ΑΦΜ 043192910 Δ.Ο.Υ. Νάξου Χώρα Νάξου  Τ.Κ 84300 Νάξος την δαπάνη για την προμήθεια     

ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού  (ένας απορροφητηρας 
ΙΝΟΧ, ένα φορητο ραδιο-cd, ενα μίξερ χειρός, μία επιδαπέδια ηλεκτρική επαγγελματική εστία, 
μία κατσαρολα INOX Φ32, σύμφωνα με την από 02/08/2018 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Νομικού προσώπου) συνολικού ποσού 5.208,00 (πέντε χιλιάδων διακοσίων οκτώ ) ευρώ 

συμ/νου ΦΠΑ.   
 

Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την ημερα υπογραφής της σχετικής συμβάσης και για ένα μήνα . 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
Μαρουλης Μιχαήλ                                                                                                                    

ΑΔΑ: 66ΦΠΟΚΕΨ-2Δ1
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