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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ         Αρ. Πρωτ: 69 

 

 

Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίας κλειστού 

γυμναστηρίου Αγιάς» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    66 / 2020 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133).Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης εύρυθμης 

λειτουργίας κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς» 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

300/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 3077/31-03-2020  

6) Την 11/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς  

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης εύρυθμης 

λειτουργίας κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς» εκτιμώμενης αξίας έντεκα χιλιάδων διακοσίων 

ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (11.290,32€), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την 11/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς της υπηρεσίας 

«Υπηρεσίες υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίας κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς». 

 Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης εύρυθμης 

λειτουργίας κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 11/2020 μελέτη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, στην εταιρία NORMA GROUP IKE που εδρεύει στην οδό 

Ηπείρου 76, στην Λάρισα, ΤΚ 41222, με ΑΦΜ 801201079,  ΔΟΥ: Λάρισας και εκπροσωπείται από τη 
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νόμιμο εκπρόσωπο της την Τσαγκαλά Κωνσταντίνα του Αναστασίου, έναντι του ποσού των έντεκα 

χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (11.290,32€), χωρίς Φ.Π.Α. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του 

Δήμου Αγιάς. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6142.02 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/12/2020 από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά 

την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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