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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.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. Τις διατάξεις του άρθρου 133  του Ν. 4270/2014 ΦΕΚ 143Α.  
5. Την υπ' αριθ.: 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.2362/1995 για υποχρεωτική σύναψη σύµβασης, εάν η 

αξία της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 2.500,00 ευρώ (όπως αναπροσαρµόστηκε 
το όριο µε την 2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1427 Β’).  

7. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2016 τεύχος Α). Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

8. Το Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/13-7-2010 τεύχος Α). Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α’) 
περί δηµοσίων συµβάσεων, όπου οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν στη 
διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ 
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00€.  

10. Tην απόφαση του Υπ.Εσωτ.11389/93 ΕΚΠΟΤΑ όπως αντικαταστάθηκε από τον 
Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ &2014/25 Ε). 

11. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 περί Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
12. Την υπ αριθµ: 22/2020 µελέτη των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
13. Το υπ αριθµ: 10833/04-08-2020 πρωτογενές αίτηµα του ∆ήµου (20REQ007135968/2020-

08-04).  
14. Την υπ’ αριθµ.: 10834/04-08-2020 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης σύνταξης του 

τεκµηριωµένου αιτήµατος και την πραγµατοποίηση δαπάνης.   
15. Την υπ΄αρ. Α- 715/11005/6-08-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:ΩΛΧΛΩ92-

ΛΥΜ & Α∆ΑΜ: 20REQ007149841/2020-08-06).   
16. Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού  έτους 2020 του ∆ήµου ∆ιρφύων– 

Μεσσαπίων στους ΚΑ: 25-6262.008 µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΙΝΑΚΕΣ)ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ∆Ε 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  » για τις ανάγκες του ∆ήµου ποσού 15.376,00€.  

17. Την  κατεπείγουσα ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω  αποκατάσταση της  έκτακτης  
βλάβης  του αντλητικού συστήµατος στην Κοινότητα Κοντοδεσποτίου .    
                                       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών την υπ΄αριθµ: 22/2020 µελέτης των υπηρεσιών 
του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων που αφορά την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ (ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΙΝΑΚΕΣ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΤΟ∆ΕΣΠΟΤΙΟΥ, για τις ανάγκες του ∆ήµου  
∆ιρφύων-Μεσσαπίων , συνολικού ποσού 15.376,00€.   
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