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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο 18 / 02 / 2021
Αρ. Αποφ. 392

Θέμα: Διενέργεια και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412 φεκ 147Α, 8-8-2016 περί δημόσιων
συμβάσεων, όπου οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς φ.π.α είναι ίση ή κατώτερη
από το ποσό των 20.000,00 € .
2) Τις διατάξεις του 2ου εδαφίου παραγρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463 /2006 φεκ 114Α’, όπως
ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016 όπου: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς
προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη
εγκρίνονται από τον Δήμαρχο».
3) Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133),
4) Την ειδική πίστωση στον παρακάτω κωδικό Κ.Α με περιγραφή «Έλεγχος και Πιστοποίηση ISO
Μηχανημάτων» που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους
2021:
α. Κ.Α 00.6495.013 αρχικής πίστωσης ποσού 3.000,00 € με ποσό 2.232,00 € στην Α.Α.Υ 234.
5) Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας για «Έλεγχος & πιστοποίηση ISO μηχανημάτων»
προϋπολογισμού 2.232,00 € με Φ.Π.Α που αφορά επανέλεγχο στα υπ. αρ.:
1. ΜΕ 104081 καλαθοφόρο,
2. ΜΕ 133870 καλαθοφόρο,
3. ΚΗΙ 4979 που φέρει υδραυλική πόρτα ανύψωσης αντικειμένων,
4. ΚΗΙ 4967 γερανοφόρο παπαγαλάκι,
5. ΚΗΙ 4464 γερανοφόρο παπαγαλάκι,
6. ΚΗΗ 8169 γερανοφόρο παπαγαλάκι του Δήμου,
6) Το γεγονός ότι υπάρχει η αναγκαιότητα εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και το θεωρημένο τεύχος από τη Δ/νση
Καθαριότητας του Δήμου της τεχνικής περιγραφής για Έλεγχος & πιστοποίηση ISO
μηχανημάτων (Έλεγχος Μηχανημάτων για Πιστοποίηση) προϋπολογισμού 2.232,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

2

