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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.   31/8/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ: 25780 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ :2294 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  Προµήθεια «Αθλητικού υλικού για το γήπεδο 
ποδοσφαίρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης του ∆. ∆ιονύσου»  
CPV  77320000-9  Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής Επιτροπής 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 

6. Την αριθµ. πρωτ. 782/31-03-2017 απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων 
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

7. Την υπ’ αριθ. 136/11-52017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα  της Προµήθειας Αθλητικού Υλικού για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου της ∆.Ε. 
Άνοιξης. 

8. Την υπ’αριθµ 137/23-05-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε : 
α) η δαπάνη,  β) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 8.903,20 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) σε βάρος του ΚΑ 15.7135.0004 µε την ονοµασία “Προµήθεια υλικών εξοπλισµού 
αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 (ΑΑΥ 
557/2017)και γ) ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας µε απευθείας ανάθεση  

9. Την αριθµ 20539 /07-07-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τους   οικονοµικούς  
φορείς, περί υποβολής προσφοράς και συγχρόνως προσκόµισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

10.  Τις εµπρόθεσµα υποβληθείσες  προσφορές και τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 
/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 21279/14-7-2017 ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 20539/7-7-2017 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

2 21280/14-7-2017 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
& ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 20539/7-7-2017 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
             

Α.) Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Αθλητικού υλικού για το 
γήπεδο ποδοσφαίρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης του ∆. ∆ιονύσου» εκτιµώµενης 
αξίας 8.903,20 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% , µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Β.) Εγκρίνουµε την αριθµ 05/2017 Μελέτη της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης   
Γ.) Αναθέτουµε την εκτέλεση της Προµήθειας Αθλητικού υλικού για το γήπεδο ποδοσφαίρου 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης του ∆. ∆ιονύσου»  όπως ειδικότερα περιγράφεται στη 
05/2017 Μελέτης της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  , στην εταιρεία 
ΜΠΟΡΑΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   (Ε.∆.Ε ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟ) ΑΦΜ 141457369 ∆ΥΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ µε 
στοιχεία επικοινωνίας, οδός :ΠΛ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  8,  Τ.Κ.: 14565, πόλη :  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ , τηλ : 
6946926780, e-mail : theo_mporas@hotmail.com,  ,  έναντι του συνολικού  ποσού των οχτώ  
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρω και εξήντα ένα λεπτών  (8.727,61€), 
συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                
CPV  77320000-9  

Συντήρηση 
αθλητικών 
γηπέδων 

Αριθµός 
Τιµολογίου 

Είδος 
Μονάδας 

Ποσότητα 
Τιµή µονάδας         

(€) 
∆απάνη (€) 

1 
Κάθισµα κερκίδας 
γηπέδου µε πλάτη, 
πιστοποιηµένο. 

1.1 τεµάχιο 100,00 15,70 1.570,00 

2 

∆ίκτυ Εστίας 
Ποδοσφαίρου Φ6 
χιλ. πάχος, νάιλον, 
τετράγωνο µάτι 
12cm X 12cm, σε 
λευκό/ πράσινο 
χρώµα, µε 
αντηλιακή 
προστασία UV 

1.2 τεµάχιο 2,00 294,00 588,00 

3 

Άγκιστρα 
συγκράτησης 
δικτυών 
ποδοσφαιρικών 
τερµάτων 

1.3 τεµάχιο 100,00 2,94 294,00 

4 

∆ίκτυ περίφραξης 
γηπέδων, ύψους 
4m, πάχους 
2,8mm, µάτι 
11cmX11cm, από 
πολυαιθυλένιο, 
στριφτό µε κόµπο, 
χρώµατος πράσινο, 
µε αντηλιακή U.V. 
Προστασία (m2). 

1.4 m2 880,00 1,96 1.724,80 

5 
Συρµατόσχοινο 
γαλβανιζέ πάχους 
4mm  

1.5 m 220,00 0,98 215,60 

6 
Σιδεροσωλήνας 
γαλβανισµένος β.τ. 
2'' 

1.6 m 120,00 9,80 1.176,00 

7 

∆ίκτυ σκίασης 
150gr, σε χρώµα 
σκούρο πράσινο, 
µε αντηλιακή UV 
προστασία, ύψους 
4m  

1.7 m 300,00 4,90 1.470,00 

   
Άθροισµα εργασιών : 7.038,40 

   
ΦΠΑ 24% : 1.689,21 

   
Γενικό Σύνολο : 8.727,61 
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∆.) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , 
έχει προβλεφθεί  στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους και έχει εγγραφεί η σχετική 
πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7135.0004 µε την ονοµασία “Προµήθεια υλικών 
εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 
(ΑΑΥ 557/2017 

Ε.) Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται σε 60 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης  
ΣΤ.) 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 ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα παραλαβής 
κ.λ.π.). 

              

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η  

 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γρ. κ. ∆ηµαρχου 
2. Γρ. Αντιδηµάρχου κας Στασινοπούλου  
3. Τµ. Προµηθειών 
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