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ΘΕΜΑ:  Απ’ ευθείας  ανάθεση για την προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες του
Ο.Α.Π.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ   137/2015
Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Π.Π.Α.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2010
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
3. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών 

( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. )
4. Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια δεν ξεπερνά τα 15.000,00 ευρώ 

(περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) σύμφωνα με το 2Ο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 23 της 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) , 
της υπ’ αριθμόν 27319/03 Κ.Υ.Α. και της υπ’ αριθμόν 17/02 εγκυκλίου του 
υπουργείου εσωτερικών 

5. Την υπ’ αριθμόν  82/2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου που αφορά την έγκριση της συγκεκριμένης δαπάνης, την διάθεση της 
πίστωσης καθώς και την έγκριση της τεχνικής μελέτης  σύμφωνα με το άρθρο 22 
του Ν.3536/07

6. Το γεγονός ότι υπάρχει εξειδικευμένη και διαθέσιμη πίστωση στον Κ.Α.Δ. 15-
7131.006, με  τίτλο «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»,του 
προϋπολογισμού του νομικού προσώπου χρήσης 2015 που αποδεικνύεται με την 
υπ’ αριθμόν Α-123/25-8-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

7. Το άρθρο 21 της 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. )
8. Την υπ’ αριθμόν 20/2015 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την έγκριση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών , αξιολόγησης των προσφορών και απευθείας 
ανάθεσης  

9. Την υπ΄αριθ.3313/17-9-2015 προσφορά  του ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
10. Το  υπ'αριθ.3474/28-9-2015  πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών , αξιολόγησης των προσφορών και απευθείας ανάθεσης  
11. Την ανάγκη των υπηρεσιών του νομικού προσώπου για τη σχετική προμήθεια. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε το από 28-09-2015 πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών , αξιολόγησης των προσφορών και απευθείας ανάθεσης 
2.  Αναθέτουμε την προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες του  

Ο.Α.Π.Π.Α , στον ανάδοχο με την επωνυμία  ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,Γεωπόνος ΕΔΕ με ΑΦΜ
110099934, ΔΟΥ Ψυχικού που εδρεύει στην οδό Μεγάλου Σπηλαίου 17 ,Αθήνα  έναντι 
συνολικής αξίας 9.827,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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