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ΘΕΜΑ

1239 / 2020

Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο δαπάνης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης του
υπεύθυνου συστήματος διαχειριστικής ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά το
νέο πρότυπο ISO9001:2015 του Δήμου Ελευσίνας , ενόψει της 1ης ετήσιας

επιθεώρησης

επιτήρησης από το Φορέα Πιστοποίησης » αξίας 1.209,68 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.500,00€ με
τον ΦΠΑ

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου
20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007.
5) Την αριθ. 260/20 απόφαση εξειδίκευσης της Οικονομικής Επιτροπής
6)

Την αριθ. 1194/2020 Απόφαση δημάρχου Ελευσίνας με την οποία εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε η σχετική
πίστωση με ΑΑΥΣ520/2020 στον Κ.Α.Ε. 00.6131.0017 έτους 2020 ποσού 1.550,00€ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4555/2018(ΦΕΚ 133/19-7-2018 Τ.Α΄ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

7) Την μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας MENTORING A.E. /Υπηρεσίες επιχειρηματικής
ανάπτυξης

Αποφασίζουμε

ΑΔΑ: 6ΙΝΘΩΡΒ-778

Α. Εγκρίνουμε

την

20AWRD006944038 2020-06-30
διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης

του υπεύθυνου

συστήματος διαχειριστικής ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά το νέο πρότυπο
ISO9001:2015 του Δήμου Ελευσίνας , ενόψει της 1ης ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης από το Φορέα
Πιστοποίησης

» αξίας 1.209,68 € χωρίς ΦΠΑ ήτοι 1.500,00€ με τον ΦΠΑ με τη διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας .

Γ. Αναθέτουμε την παροχή

της υπηρεσίας όπως ειδικότερα περιγράφεται

στο αριθ. 88/20

τεύχος

τεχνικών προδιαγραφών , στην εταιρεία MENTORING A.E. με στοιχεία επιχείρησης : Αριστείδου 176 ,
Τ.Κ. 176 73 Αθήνα, με ΑΦΜ 999508858 & Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον
προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 00.6131.0017 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της
παρούσας απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή
από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ζ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή
από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου ( η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα
υπερβαίνει τις

60

ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα

δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του ) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

