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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς
Πίνακες Κτιρίων του Δήμου”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

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 80/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η η σκοπιμότητα της
ανάθεσης για την προμήθεια “Yπηρεσιών ΣυντήρησηςΥποδομών και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος”

6) Την  255/2018(ΑΔΑ:Ω3ΡΦΩ93-Π5Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα “Έγκριση
Δαπάνης  και  Διάθεση  Πίστωσης  για  την  «Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Ρελέ  Διαρροής  σε
Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του Δήμου”

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
489  /201  8     (ΑΔΑ: Ω28ΥΩ93-Π5Ε)   απόφαση ανάληψης υποχρέωσης   στον   Κ.Α.  10.6261.0011 με
τίτλο “Έλεγχος–Αναβάθμιση-Πιστοποίηση Ηλεκτρικών Πινάκων Κτιρίων” ποσού 9.665,80 ευρώ

8) Την υπ’ αριθ. 22055/26-06-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο
9) Το υπ’ αριθμόν 22839/03-07-2018  έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με θέμα “ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (κεφ.Δ΄)” της 20/2018 μελέτης της
συγκεκριμένης υπό διενέργεια προμήθειας

10) Την  υπ’  αριθ.  2657/22913/04-07-2018  Απόφαση  Δημάρχου  με  θέμα  “ΜΑΤΑΙΩΣΗ  ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  “Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Ρελέ  Διαρροής  σε  Ηλεκτρικούς  Πίνακες
Κτιρίων του Δήμου”

11) Την υπ’ αριθ. 22947/04-07-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

12) Την υπ’  αρ. 23994/13-07-2018  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά του  κ.Ζαχαρόπουλου
Ευάγγελου, ποσού 8.990,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

13) Την υπ’ αρ. 24021/13-07-2018 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της “Αρπεδών Ι.Κ.Ε.”, ποσού
8.215,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

14) Η υπ’ αρ.  23027/05-07-2018υποβληθείσα προσφορά της “  MECCANICA GROUP   Α.Ε.”  ,    δεν μπορεί  
να γίνει δεκτή, λόγω του ότι αναφέρεται στην   22055/26-06-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς  
κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία ματαιώθηκε με την   2657/22913/04-07-2018 Απόφαση Δημάρχου  

15) Το υπ' αριθ 18REQ003196163 πρωτογενές αίτημα με CPV: 50711000-2 
16) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την  “Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες
Κτιρίων του Δήμου” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της 20/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
3. Επστρέφουμε κλειστή όπως παρελήφθει  , την υπ’ αρ. 23027/05-07-2018υποβληθείσα προσφορά

στην “MECCANICA GROUP Α.Ε.”,  η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή, λόγω του ότι αναφέρεται
στην  22055/26-06-2018  πρόσκληση  του  Δημάρχου  προς  κάθε  ενδιαφερόμενο,  η  οποία
ματαιώθηκε με την 2657/22913/04-07-2018 Απόφαση Δημάρχου

4. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  υπηρεσίας όπως ειδικότερα περιγράφεται  στο  τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών, στην εταιρεία  “ΑΡΠΕΔΩΝ Ι.Κ.Ε.”, ΑΦΜ  099941661, Δ.Ο.Υ  Παλαιού Φαλήρου
με  στοιχεία  επικοινωνίας,  οδός:  Ιωνίας  80  Άλιμος,  Τ.Κ.:  17456,  τηλ.:  2109933536,  email:
info@arpedon.com,  έναντι  του  ποσού  των  Οκτώ  χιλιάδων  διακοσίων  δέκα  πέντε  ευρώ
(  8.215,00  €  )  ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  σύμφωνα  με  τα  ποσά  της  οικονομικής
προσφοράς του αναδόχου και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των Οκτώ χιλιάδων εξακοσίων
εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών  (  8.215,00  €  ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα:
1. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, εργασία τοποθέτησης σε υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα

και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία ρελέ διαρροής 4x80Α/30mA.
2. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, εργασία τοποθέτησης σε υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα

και σύνδεση για πλήρη και κανονική λειτουργία ρελέ διαρροής 4x40Α/30mA.
3. Προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου,  εργασία  τοποθέτησης  και  σύνδεση σε  υπάρχοντα

ηλεκτρικό πίνακα για πλήρη και κανονική λειτουργία ρελέ διαρροής 2x40Α/30mA.
4. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος μικροαυτόματου,

εργασία τοποθέτησης σε υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα και σύνδεση για πλήρη και κανονική
λειτουργία μικροαυτόματου ασφάλισης γραμμών 10Α ή 16Α. 

5. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, εργασία τοποθέτησης μέσα σε υπάρχοντες σωλήνες
και  σύνδεσης  αγωγού  τύπου  ΝΥΑ,  χάλκινου  μονόκλωνου  διατομής  1,5mm2
συμπεριλαμβανομένου μικρο-υλικών (διακλαδωτήρες,  βίδες,  σύρμα συνδέσεως,  μονωτικά
πάσης φύσεως, κλπ) για πλήρη και κανονική λειτουργία.

6. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, εργασία τοποθέτησης μέσα σε υπάρχοντες σωλήνες
και  σύνδεσης  αγωγού  τύπου  ΝΥΑ,  χάλκινου  μονόκλωνου  διατομής  2,5mm2
συμπεριλαμβανομένου μικρο-υλικών (διακλαδωτήρες,  βίδες,  σύρμα συνδέσεως,  μονωτικά
πάσης φύσεως, κλπ) για πλήρη και κανονική λειτουργία.

7. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, εργασία τοποθέτησης μέσα σε υπάρχοντες ή νέους
σωλήνες και  σύνδεσης χάλκινου αγωγού διατομής 10mm2 συμπεριλαμβανομένου μικρο-
υλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως, κλπ) για πλήρη
και κανονική λειτουργία.

8. Προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου,  εργασία  τοποθέτησης  χαλύβδινου  θερμά
επιψεδαργυρωμένου αγωγού κυκλικής διατομής, κατά DIN48801, διαμέτρου 10mm, με τα
απαραίτητα χαλύβδινα στηρίγματα και κάθε είδους απαραίτητου υλικού και μικρο-υλικού για
την πλήρη λειτουργία ως αγωγού γείωσης, μέτρηση αντίστασης και παράδοσης σε κανονική
λειτουργία.

9. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εργασία τοποθέτησης ευθέως πλαστικού καναλιού
όδευσης  ηλεκτρικών  καλωδίων  διατομής  10x10  mm,  ορατού  ή  εντοιχισμένου,  με  τα
απαραίτητα μικρο-υλικά συνδέσεως και στερεώσεως.

10. Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εργασία τοποθέτησης ευθέως κυλινδρικού σωλήνα
όδευσης  ηλεκτρικών  καλωδίων  διατομής  Φ16  mm,  ορατού  ή  εντοιχισμένου,  με  τα
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρο-υλικά συνδέσεως και στερεώσεως,

11. Προμήθεια  υπηρεσίας  εξειδικευμένου  επαγγελματία  για  τη  διεξαγωγή  μετρήσεως,
σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικού κατά ΕΛΟΤ HD 384 για Ε.Η.Ε. μέχρι έξι (6) μπρίζες.

12. Προμήθεια  υπηρεσίας  εξειδικευμένου  επαγγελματία  για  τη  διεξαγωγή  μετρήσεως,
σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικού κατά ΕΛΟΤ HD 384 για Ε.Η.Ε. άνω των έξι (6) μπριζών.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) τις
πιστοποιήσεις κατά ΕΛΟΤ HD 384 προκειμένου να συνταχθεί κατόπιν βεβαίωση καλής εκτέλεσης
της παροχής υπηρεσίας. 

Ποσόν  προσφοράς:  Έκπτωση  15% επί  του  προϋπολογισμού  τησ  σχετικής  μελέτης,  ήτοι Οκτώ
χιλιάδες εξακοσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (  8.215,00  €  ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει προβλεφθεί
στον προϋπολογισμό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση      ποσ  ού     9  .  665,80   ευρώ   συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24%,   η  οποία  θα  βαρύνει    τον       Κ.Α.    10.6261.0011  με  τίτλο  “Έλεγχος–Αναβάθμιση-Πιστοποίηση  
Ηλεκτρικών Πινάκων Κτιρίων”

ΑΔΑ: 61ΩΖΩ93-ΔΚΗ



Η εξόφληση γίνεται με βάση 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.)

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας

Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

13. Τμήμα Προμηθειών 
14. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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