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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  30 /11/2016  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :33352 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 2346 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος   
Πληροφορίες Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
FAX.: 2132030638 .  
e-mail theodosiadou@dionysos.gr 

 

 

Θέµα: «Έγκριση της υπηρεσίας για την µεταφορά του αρχείου από την Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου 

Ωρωπού στην νεοσύστατη Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου ∆ιονύσου » 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 

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 υπ αριθ 153/8-8-2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την  έγκριση διενέργειας 

(αναγκαιότητα)  για την µεταφορά του αρχείου από την Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου Ωρωπού 

στην νεοσύστατη Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου ∆ιονύσου .  

6) Την υπ αριθ 276/29-8-2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης 

και την διάθεση της πίστωσης  

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµ. 

792/26-8-2016 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης στον Κ.Α 40.6414.0001  µε την ονοµασία     

«  µεταφορές εν γένει  »    

8) Την αριθ. 60866/4-11-2016 πρόσκληση της  Αντιδηµάρχου προς τους οικονοµικούς φορείς, 

περί υποβολής προσφοράς. 

9) Την υπ΄αριθ 31456/10-11-2016 υποβληθείσα προσφορά του   ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

προσφερόµενο ποσό 11.693,54  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

10) Την υπ΄αριθ 31621/11-11-2016 υποβληθείσα προσφορά της ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ Α.Ε 

προσφερόµενο ποσό 14.000,00  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 
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11) Την υπ΄αριθ 31550/11-11-2016 υποβληθείσα προσφορά της ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗ Ο.Ε 

προσφερόµενο ποσό 10.900,00  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

12) Την υπ΄αριθ 31553/11-11-2016 υποβληθείσα προσφορά της ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Ε.Ε  ( ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε)   προσφερόµενο ποσό 9.233,87  ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

13) Την υπ΄αριθ 31634/11-11-2016 υποβληθείσα προσφορά του ΜΠΟΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

προσφερόµενο ποσό 6.129,03    ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο Μεταφορά του αρχείου από την Υπηρεσία 

∆όµησης ∆ήµου Ωρωπού στην νεοσύστατη Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου ∆ιονύσου, εκτιµώµενης 

αξίας 14.516,12  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο Μεταφορά του αρχείου από 

την Υπηρεσία ∆όµησης ∆ήµου Ωρωπού στην νεοσύστατη Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου ∆ιονύσου, 

εκτιµώµενης 

  Γ. Αναθέτουµε την παροχή της υπηρεσίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών, στον ΜΠΟΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟ , µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός : Πλατεία 

∆ηµοκρατίας 8 , Τ.Κ, 145 65  Πόλη:  Άγιος Στέφανος , τηλ.:210 6219268, έναντι του ποσού των 

6.129,03 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

 ∆. 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. 40.6414.0001 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται στο διάστηµα των 20 ηµερών , µετά την 

ολοκλήρωση της τοποθέτησης  των ραφιών dexion που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος σύµφωνα µε την 

υπ΄αριθ  2345/33351/30-11-2016  απόφαση ανάθεσης.  

 ΣΤ. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, µετά 

την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου. 

Ζ. Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 

και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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