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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος   3/10 /2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 31104 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 2735 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 
 
 

Θέµα: «Ανάθεση Υπηρεσιών Αποκατάστασης της βλάβης την Κεντρικής Κλιµατιστικής 

Μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

  
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' αρ. 1776/19915/3-7-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση 
αποκατάστασης βλαβών Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων Πολιτιστικών Κέντρων 
∆.Ε Αγίου Στεφάνου και Πολιτιστικού Κέντρου ∆.Ε  Κρυονερίου .          

6) Την υπ΄ αριθ 178/4-7-2017 (Α∆Α: 6Θ7ΨΩ93-3ΩΗ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
µε την οποία εγκρίθηκε η αποκατάσταση της βλάβης της  Κεντρικής Κλιµατιστικής 
Μονάδας του Π. Κέντρου  Κρυονεριου και να ανατεθεί µε απευθείας ανάθεση από την 
∆ήµαρχο.             

 
7) Την αριθ. 29259/21-9-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την  εταιρία περί 

υποβολής προσφοράς. 
8) Την υπ' αριθ 30499/29-9-2017 υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας AG tech 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .  
9) Το υπ'αριθ 17REQ001681410 2017-07-12 πρωτογενές αίτηµα µε   CPV:50730000-1 

µε τίτλο  Υπηρεσίες Επισκευής και  συντήρησης  Ψυκτικών συγκροτηµάτων.  
10) Την υπ' άρ. 782/9160/31-03-2017 <ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ> (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 

απόφαση ∆ηµάρχου, περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο 
∆ήµο ∆ιονύσου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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1 Αναθέτουµε την υπηρεσία , όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω, στην εταιρία   
AG tech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε ΑΦΜ 99972535 ,έναντι 
του ποσού των 4.216,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

Οι  τιµές µονάδας ανά είδος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 

Αποκατάσταση της 
βλάβης της Κεντρικής 
Κλιµατιστικής µονάδας 
του Πολιτιστικού Κέντρου 

Κρυονερίου  

 
 

1 

 
 

3.400,00 

 
 

3.400,00 

 
Φ.Π.Α 24% 816,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.216,00 

 
 

2 Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη υπηρεσία , η οποία θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους, στο ποσό των 4.216,00€  συµπεριλαµβανοµένου   του 
αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 10.6265.0009 µε τίτλο «Συντήρηση 
και Επισκευή Κλιµατιστικών Μονάδων, Ψυκτών κλπ ∆ηµοτικών κτιρίων » 

3 Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται εντός επτά εργάσιµων ηµερών από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και το σχετικό δελτίο ανάθεσης εργασιών   . 

4 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 ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . 
(τιµολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

 
 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

  Η Αντιδήµαρχος 

   

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
Αγγέλλα 
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