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Αρ. αποφ.: 1752/09-12-2021     

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Απευθείας ανάθεσης προµήθειας. 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209,  παρ. 9, του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση 

(Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισµού Αντιδηµάρχων και 

µεταβίβασης αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, καθώς και την µε αρ. 1156 και µε αρ. πρωτ. 34299/03-09-

2021 απόφαση ∆ηµάρχου, αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και τη µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών. 

7. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα της εκτέλεσής  της. 

8. Την µε αριθµ. 154/2021 µελέτη της ∆/νσης Προγραµµατισµού, οργάνωσης και πληροφορικής. 

9. Το µε αριθµ. πρωτ. 45504/08-11-2021 έγγραφο της ∆/νσης Προγραµµατισµού, οργάνωσης και 

πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη της Προµήθειας αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά 

µηχανήµατα και συσκευές τηλεοµοιοτυπίας. 

10. Το µε αριθµ. πρωτ. 46762/08-11-2021 τεκµηριωµένο αίτηµα στο Τµήµα Προϋπολογισµού – 

Απολογισµού & Οικονοµικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την µε αριθµ. αριθµ. πρωτ. 48598/15-11-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στην µε αριθµ. Α-

1015/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: ΩΤΧΨΩΨ8-ΨΘΚ) για τη διάθεση πίστωσης 
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συνολικού ποσού 12.845,16 €, σε βάρος του Κ.Α. 10-6673.001, προϋπολογισµού εξόδων του 

∆ήµου, οικονοµικού έτους 2021, για την ανωτέρω παροχή. 

12. Την µε αριθµ. 1681 και µε αριθµ. πρωτ. 49280/16-11-2021 απόφαση Αντιδηµάρχου, που αφορά 

στη διενέργεια της ανωτέρω προµήθειας µε απευθείας ανάθεση, στην έγκριση της ανωτέρω µελέτης 

και στον ορισµό αρµοδίου υπαλλήλου για την αξιολόγηση της προµήθειας. 

13. Την µε αριθµ. πρωτ. 50063/18-11-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς την εταιρεία « Κόντης 

Μον. Ε.Π.Ε.», για αποστολή οικονοµοτεχνικής προσφοράς. 

14. Το µε αριθµ. πρωτ. 53195/26-11-2021 πρακτικό γνωµοδότησης του αρµοδίου υπαλλήλου. 

15. Την µε αριθµ. 1714 και µε αριθµ. πρωτ. 53666/29-11-2021 απόφαση Αντιδηµάρχου, που αφορά 

στη κήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης ως άγονη. 

16. Την µε αριθµ. πρωτ. 55461/01-12-2021 πρόσκληση ενδιαφέροντος προς την εταιρεία «ΑΚΤΙΒ 

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», για αποστολή οικονοµοτεχνικής προσφοράς 

17. Την µε αριθµ. πρωτ. 57369/07-12-2021 προσφορά της εταιρείας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ 

Α.Ε.». 

18. Το µε αριθµ. πρωτ. 58548/08-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης του αρµοδίου υπαλλήλου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Επικυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 58548/08-12-2021  πρακτικό αξιολόγησης του αρµοδίου 

υπαλλήλου. 

2. Αναθέτει απευθείας την προµήθεια αναλωσίµων για εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα και 

συσκευές τηλεοµοιοτυπίας, στην εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 

095515540, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ , Έδρα: Τσικλητήρα 15, Τ.Κ.: 14121 – Ν. Ηράκλειο, Τηλ.: 210-

6577900). 

3. Η παρούσα ανάθεση θα ισχύσει για δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

που θα ακολουθήσει. 

4. Η συνολική αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.791,82 €, συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 24 % και θα  εξοφληθεί µετά την έκδοση των τιµολογίων και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων 

παραλαβής. 

          

  
 

Ο Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
 
 

        Μιχαήλ Βρεττός 
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