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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος 28/7/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 22814 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 2076 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
               τηλ: 2132030638  
               email: theodosiadou@ dionysos.gr                                

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Την υπ' άρ. 9160/782/31-03-2017 <ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ> (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 

απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο 
Δήμο Διονύσου. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 και  118  του Ν. 4412/2016. 
4) 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. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Το υπ' αριθ. 17REQ006237382 2017-05-25 πρωτογενές αίτημα και το CPV:50750000-7 
7) Την υπ' αρ. 129/11-5-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αρ. 124/23-5-

2017(ΑΔΑ:ΩΗ4ΣΩ93-ΒΥΣ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για «Προμήθεια 
Υπηρεσίας Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων». 

8) Την αριθ.  5/ 2017 μελέτη (Μάιος   2017) που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του 
Δήμου Διονύσου. 

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 
αριθμ. 547/23-5-2017(ΑΔΑ: ΩΜ6ΑΩ93-ΡΩ4 και 547/23-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΟΞΩ93-ΞΣΤ) 
αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης.                                                                        

10) Την υπ. αριθ. 18702/21-6-2017 πρόσκληση του Δημάρχου προς όλους τους 
ενδιαφερομένους για υποβολή προσφορών. 

11)  Την υπ. αρ. 19189/26-6-201 υποβληθείσα  προσφορά του ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ  
(Δ/νση: Κειριάδων 53,  ΤΚ 118 53 Αθήνα  - ΑΦΜ 042156217 Δ.Ο.Υ . ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ).  

12) Την υπ. αρ. 19161/26-6-2017 υποβληθείσα προσφορά της Ι.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ- 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΒΕΕ (Δ/νση: 31ο ΧΛΜ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΚ 194 - ΑΦΜ 800357297 
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ). 

13) Την υπ. αρ. 19187/26.6.2017 υποβληθείσα προσφορά της ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
(Δ/νση: Αδαμάντιου Κοραή 55 - Βύρωνας ΤΚ 162 32 - ΑΦΜ 031467769 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ  
ΒΥΡΩΝΑ). 
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14) Την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ως άνω 
εταιρειών που κατέθεσαν σχετικό φάκελο προσφοράς.    
15) Το υπ. αριθ. 21048/12-7-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών προς την  
ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  για Διευκρινήσεις.  
16) Το υπ. αριθ. 21051/12-7-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών προς τον   
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ για Διευκρινήσεις. 
17) Το υπ. αριθ. 21468/18-7-2017 απαντητικό έγγραφο του ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ.   
18) Το υπ. αριθ. 21467/18-7-2017 απαντητικό έγγραφο της ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   
19) Το γεγονός ότι η ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ με την απάντηση της αναφέρει και 
δικαιολογεί ποιο είναι το κόστος των ανταλλακτικών που εκτιμά ότι θα χρειαστούν για ένα 
έτος, κάτι που όμως δεν μπορεί να εξασφαλίσει την Υπηρεσία ότι δεν θα απαιτηθούν και 
κάποια άλλα, επιπλέον, ανταλλακτικά, ιδιαίτερα δε της διαχρονικής εμπειρίας της 
Υπηρεσίας στη συντήρηση των ανελκυστήρων του Δήμου, κάτι που την οδήγησε και κάνει 
τη σχετική πρόβλεψη στον π/υ της μελέτης για το συγκεκριμένο ποσό,  
20) Το γεγονός ότι με το (15) ανωτέρω ζητείται, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη μελέτη 
ότι "κάθε φορά που υπάρχει σχετική ανάγκη ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
αναλυτική τεχνική έκθεση και προσφορά προς το Δήμο προκειμένου να εγκριθεί και να 
καλυφθεί η δαπάνη τους από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης", γεγονός  
που σημαίνει ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης που αφορά στην προμήθεια 
ανταλλακτικών αναλώνεται κατόπιν υποβολής συγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης και 
έγκρισής της και η προσφορά του αναδόχου, όπως αναφέρει η Ειδική Συγγραφή της 
μελέτης (5/2017), θα εμπεριέχει την έκπτωση που έχει προσφέρει με την προσφορά του 
στον Δήμο.  
21) Το γεγονός ότι ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, με βάση τα ανωτέρω (19) και (20), 
προσέφερε έκπτωση επί των ανταλλακτικών την οποία η Υπηρεσία την αξιολογεί ως 
"ασυνήθιστα χαμηλή".  
22) Το γεγονός ότι η εταιρία ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ με το 21468/18-7-2017 έγγραφό 
της, (17) ανωτέρω, αναφέρει ότι έχει ελέγξει τους ανελκυστήρες του Δήμου πριν την 
υποβολή της προσφοράς της, η οποία για τα ανταλλακτικά είναι ποσού 2.400 € επί 
προϋπολογισμού 4.650 €, δηλαδή ποσοστό έκπτωσης 48,38% το οποίο αξιολογείται ως 
αποδεκτό για την αγορά των ανταλλακτικών αυτού του είδους. 
23) Το γεγονός ότι η εταιρία ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ προσέφερε συνολική τιμή 6.820,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., 
24) Το γεγονός ότι η εταιρία Ι.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ προσέφερε συνολική τιμή 8.599,40 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
25) Το γεγονός ότι η εταιρία ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ είναι μειοδότρια σε όλα τα 
αντικείμενα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (επισκέψεις συντηρήσεων, 
προμήθεια ανταλλακτικών, πιστοποίηση αναβατορίου, εργασία τοποθέτησης) πλην της 
πιστοποίησης ανελκυστήρα - ανανέωση αδείας όπου η διαφορά τιμής είναι πολύ μικρή, 
μόλις 20 € ανά τεμάχιο (χωρίς ΦΠΑ) ή 60 € συνολικά. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Την απόρριψη προσφορά της ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ λόγω ασυνήθιστα χαμηλής 
προσφοράς στο σκέλος του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αφορά στην προμήθεια 
ανταλλακτικών . 
 
2. Την ανάθεση στην εταιρία ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ για την  «Προμήθεια Υπηρεσίας 
Συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων»έναντι του ποσού των 6.820,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .  
 

Οι  τιµές µονάδας ανά είδος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 
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3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη εργασία, η οποία θα καλυφθεί από 
ιδίους πόρους, στο ποσό των 6.820,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ 
10.6261.0008 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικού κτιρίου 
,γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων» ποσό 3.844,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και ΚΑ 10.6661.0002 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων »ποσό 2976,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
 
4. Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης . 
 
5. Η εξόφληση γίνεται με βάση το δελτίο παραγγελίας από το τμήμα προμηθειών, τα νόμιμα 
δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, 
Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ .Δ . (τιμολόγια πώλησης, αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

  Η Αντιδήµαρχος 

   

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
Αγγέλα 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ) 

2 Επισκέψεις Συντήρησης & Επισκευής 
το Μήνα σε κάθε Ανελκυστήρα 
συµπεριλαµβανοµένου των 

Αναλώσιµων Υλικών Συντήρησης  

2 επισκέψεις το 
µήνα x 12 µήνες x 5 
ανελκυστήρες =  
120 επισκέψεις 

12,50 1500,00 

Προµήθεια Ανταλλακτικών 
Ανελκυστήρων & Αναβατωρίου 

1 τεµάχιο 2.400,00 2400,00 

Πιστοποίηση Ανελκυστήρα & Ανανέωση 
Αδείας 

3 200,00 600,00 

Πιστοποίηση Αναβατωρίου-
Ανελκυστήρα & Έκδοση Αδείας 

2 250,00 
 

500,00 

Εργασία Τοποθέτησης Ανταλλακτικών 
Ανελκυστήρων 

25 εργατοώρες 20,00 500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  5.500,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5.500,00€ 

 
Φ.Π.Α 24% 1320,00€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.820,00€ 

ΑΔΑ: 60Ρ2Ω93-ΡΝ5


		2017-07-31T10:16:12+0300
	Athens




