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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓIΑΣ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                     

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 35/28-02-2022 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Φωτιστικών 

σωμάτων LED τύπου βραχίονα» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 33/2022 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 

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. Tις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’133) 

6. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των παραπάνω ειδών  

7. Την υπ’ αριθμ. 487/αριθμ. Πρωτ.87194/11.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με Θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της 

ισχύος του προϋπολογισμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 

78 του ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες». 

8. Την υπ’ αριθμ. 85880/22-11-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

Κατανομής σε όλους τους Δήμους της χώρας, έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και 

επενδυτικών τους δραστηριοτήτων 

9. Την υπ’ αριθμ. 01/17-02-2022 μελέτη  που συντάχθηκε από το Τμήμα Προμηθειών του 

Δήμου Αγιάς 

10. Το υπ’ αριθμ. 1558/21-02-2022 πρωτογενές – τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης πρασίνου 

11.  Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ: 

20-6662.05 

12. α)Την υπ’ αριθμ. 198/21-02-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:69ΣΒΩ6Ι-ΞΦΨ) 

και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 

απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
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συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση 

στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 198 

13. Την υπ΄αριθ. 1579/21-02-2022 (ΑΔΑΜ:21PROC0090508 2022-02-21) Πρόσκληση του 

Δήμου μας προς την εταιρεία GLOBILED M. ΕΠΕ 

14. Την υποβληθείσα προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων LED  

τύπου βραχίονα», που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Καστρίου της Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου 

Αγιάς, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 01/17-02-2022 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από το Τμήμα 

Προμηθειών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορά την προμήθεια 

«Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων LED  τύπου βραχίονα» 

 Ο Προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας έχει ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Φωτιστικά σώματα LED  τύπου βραχίονα 16 ΤΕΜ 289,00 4.624,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.624,00 

ΦΠΑ 24% 1.109,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.733,76 

 

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας στην εταιρεία  ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «GLOBILED M 

E.Π.Ε. με Α.Φ.Μ.: 800472030, ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΙΩΣΗΦ 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-21 ΑΘΗΝΑ 11471, τηλ.:210634074, FAX:2106457153, έναντι συνολικής 

αμοιβής 5.733,76€.  

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. 20-6662.05 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

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

την υποβολή από την προμηθευτή του αντίστοιχου τιμολογίου. 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 
 
                                                                        ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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