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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  20 /2 /2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 5785 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:875 

∆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: «Προµήθεια Υδατοδεξαµενών » 
 

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. 238/5-9-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί « Έγκρισης 
διενέργειας αναγκαιότητας.  

6) 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. 

7) Την υπ΄ αριθ 309/7-11-2017 (Α∆Α :ΨΝΑ1Ω93-7ΞΞ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 
70.7135.0019 µε τίτλο «Προµήθεια Υδατοδεξαµενών » ποσού 3.000,00€. 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε τις  
αριθµ. 801/13-11-2017 (Α∆Α:ΨΒΓΩ93-ΙΒΥ) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης στον  
Κ.Α. 70.7135.0019 . 

9) Το υπ'αριθ 17REQ002141490  2017-10-25  πρωτογενές αίτηµα και το  
     CPV:44611500-1  µε τίτλο  ∆εξαµενές Νερού  . 
10) Την αριθ. 42672/21-12-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς όλους του 

ενδιαφεροµένους . 
11) Την αριθ. 3862/31-1-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς όλους του 

ενδιαφεροµένους . 
12) Την υπ' αριθ 4772/8-2-2018 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.,η οποία περιείχε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της ως άνω πρόσκλησης 
, µε τιµή προσφοράς 2.994,60 συµπ/νου ΦΠΑ 24% 

13) H υπ' αριθ 4864/9-2-2018 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΠΡΟΜΠΟΝΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ &ΣΙΑ Ο.Ε, δεν περιείχε :α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ,β) 
Πιστοποιητικά της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,  
όπως  όριζε η από 3862/31-1-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς . 

     Καθώς επίσης  στην τεχνική προσφορά της, κατέθεσε: α) έγγραφο από το Υπουργείο  
 Οικονοµικών, Γενική ∆ιεύθυνση Γενικού Χηµείου του Κράτους ,που αφορούν έκθεση 
 Εξέτασης ∆είγµατος  µε παραλήπτη την εταιρεία  Γ.ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ και β) ISO 
 9001:2015  της παραπάνω εταιρείας Γ.ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ, χωρίς όµως να υποβάλει 
 κάποιο σχετικό  έγγραφο συνεργασίας µε την παραπάνω εταιρεία. Για τον λόγο αυτό 
 η  προσφορά της δεν γίνεται  αποδεκτή και ως εκ τούτου δεν αξιολογείται. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Εγκρίνουµε τη διενέργεια της Προµήθεια Υδατοδεξαµενών εκτιµώµενης αξίας  2.994,60 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 

Αναθέτουµε την προµήθεια , όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω, στην εταιρεία 

Γ.ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕ µε ΑΦΜ 999471467, ∆ΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ  , έδρα 5 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ - 
ΑΘΗΝΑΣ , έναντι του ποσού των 2.994,60 € ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 

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

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Βυτίο πλαστικό 
κυλινδρικό 16 m3 

 
1 τεµάχιο 

 
1.535 1.535 

2 Βυτίο πλαστικό 
κυλινδρικό 8 m3 

 
1 τεµάχιο 

 
880 880 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.415 
   ΦΠΑ 24% 579,60 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

          
2.994,60 

 
 

1 Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη υπηρεσία , η οποία θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους, στο ποσό των 2.994,60€  συµπεριλαµβανοµένου   του 
αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον: Κ.Α70.7135.0019 «Προµήθεια 
Υδατοδεξαµενών » 

2 Η διάρκεια προµήθειας  ορίζεται σε (1) ένα µήνα από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης . 

3 Η εξόφληση γίνεται µε βάση του δελτίου ανάθεσης προµήθειας , του πρωτόκολλου 
παραλαβής, 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 
Αγγέλα 
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