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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..7η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-3-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..64/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/12-3-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
8630/8-3-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1o ΘΕΜΑ  ΕΗ∆:«Αποδέσµευση πίστωσης και διάθεσης προϋπολογισµού ο.ε 
2018 σχετικά µε την επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Προµήθεια 
χειριστηρίου γερανού ανύψωσης  υπόγειων κάδων της υπ’αρ.56/2018 
απόφασης της Ο.Ε». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Προέλεγχος απολογισµού και ισολογισµού o.ε. 2015 του 
καταργηθέντος Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΣΗΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 
µετά από την Α΄ αναµόρφωση – υποχρεωτική  2018».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Ενσωµάτωση στο  Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018 του  Ο.Π.∆. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµοτικός 
Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ  ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ, µετά την ένταξή 
του στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (σχετικό το  αριθ. πρωτ. 216/2-
1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού  µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ αλατιέρας – 
λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕ∆ΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ∆.Κ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» CPV 45212220-4 & 37415000-0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.790,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  -  
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Α∆ΑΜ: 17REQ002273848  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία ΣΙΛΓΟΥΝΤ ΕΠΕ ΑΦΜ 998616282 ∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».  
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  
για την «προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης και προµήθειας Η/Μ 
εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων, φορητών πυροσβεστικών µέσων και προµήθεια 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων)»».  

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
ασφάλτου».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
συντήρησης κλαδοφάγου µηχανήµατος» συνολικού προϋπολογισµού 
37.200,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  Πρακτικού  συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού ανάδοχου για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
«ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 
συνολικού προϋπολογισµού  57.482,20€ συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών» και λήψη σχετικής απόφασης ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 14ο:«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών Ιστών 
και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Κρυονερίου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο:«Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την 
∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση 
ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου ∆ιονύσου -  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης, Έγκριση των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης υλοποίησης 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στον ∆ήµο 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλίων για τη ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για νέα και συνεχιζόµενα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 20ο:« ∆ιόρθωση της παρ. 7 της 50/2018 απόφασης Ο.Ε. περί 
“Έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2018 για 
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τα συνεχιζόµενα έργα και µελέτες του ∆ήµου ∆ιονύσου” και εκ νέου διάθεση 
πίστωσης συνεχιζόµενου έργου µε Κ.Α. 63.7341.0002».  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Kαλαφατέλης Ιωάννης  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Καρασαρλής Αναστάσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης    

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Χαχαλή Ασηµίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
  

Αριθµός Απόφασης:  .64/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  
για την «προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης και προµήθειας Η/Μ 
εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων, φορητών πυροσβεστικών µέσων και προµήθεια 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων)»».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  06/29.01.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός : α) στην επιχείρηση   
ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ  , ως προσωρινός ανάδοχος για την ΟΜΑ∆Α Α 
«συντήρηση και επισκευή καυστήρων δηµοτικών κτιρίων» και µέχρι το 
ποσό των 5.468,90€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και β) στην 
επιχείρηση  AGTECH A.T.E.E., ως προσωρινός ανάδοχος για τις 
ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ, « συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων δηµοτικών κτιρίων, προµήθεια και εγκατάσταση 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και συντήρηση φορητών πυροσβεστικών 
µέσων» και µέχρι τα ποσά των 8.324,00€  συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ και 3.937,25€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ αντίστοιχα. 

2.  Την από 06.02.2018  πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα 
προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός 
δέκα ηµερών. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 5655/16.02.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  της επιχείρησης   ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ   

4. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 5324/14.02.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  της επιχείρησης   AGTECH A.T.E.E. 
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5. Το υπ’αριθ. πρωτ. 7363/27.02.2018  Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 261/10.10.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
το οποίο : 

 
 «…Η Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη, λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016,  
2. Την µε αρ.: 34107/3073/23.10.2017 διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου,  
3. Τον µε αρ. πρωτ. 5655/16-2-2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης  

της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ, για την ΟΜΑ∆Α Α, συνολικού ποσού 
(5.468,90€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

4. Τον µε αρ. πρωτ. 5324/14-2-2018  φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης  
της εταιρείας AGTECH ATEE, για τις  ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ, συνολικού ποσού 
(12.261,25€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

 
προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
προσκόµισαν οι παραπάνω προσωρινοί ανάδοχοι. 
Κατά τον έλεγχο  διαπίστωσαν την πληρότητα και εγκυρότητά τους και 
προτείνουν  στην Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)», ως εξής: 
 
1. στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ, µε ΑΦΜ 099008023, ∆ΟΥ Β’ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  για την OMA∆Α Α- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: 5.468,90€ συµπ.  ΦΠΑ 24% 

2. στην εταιρεία AGTECH ATEE, µε ΑΦΜ 999725355, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΟΜΑ∆Α Β- (Β.1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & (Β.2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 8.324,00€) συµπ.  
ΦΠΑ 24%  & ΟΜΑ∆Α Γ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 3.937,25€ 
συµπ.  ΦΠΑ 24% (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  ΟΜΑ∆ΩΝ Β& Γ 12.261,25€, 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%) 

 
λόγω του ότι η προσφορά τους ήταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
απόψεως για τις παραπάνω προµήθειες. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 
             
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα...» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ, 7363/27.02.2018  Πρακτικού Νο2 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 
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2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ  µε ΑΦΜ 
099008023 ∆ΟΥ Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  , ως οριστική ανάδοχο για την 
ΟΜΑ∆Α Α «συντήρηση και επισκευή καυστήρων δηµοτικών κτιρίων» 
και µέχρι το ποσό των 5.468,90€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά 
ήταν η χαµηλότερη  . 
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης AGTECH A.T.E.E. µε ΑΦΜ 
999725355  ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστική ανάδοχο για τις 
ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ, « συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων δηµοτικών κτιρίων, προµήθεια και εγκατάσταση 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και συντήρηση φορητών πυροσβεστικών 
µέσων» και µέχρι τα ποσά των 8.324,00€  συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ και 3.937,25€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ αντίστοιχα, 
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά 
ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισµού.  . 
 
Η ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθούν, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθ.  06/29.01.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Την από 06.02.2018  πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα 
προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός 
δέκα ηµερών. 
� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 5655/16.02.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  της επιχείρησης   ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ   
� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 5324/14.02.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  της επιχείρησης   AGTECH A.T.E.E. 
� Το υπ’αριθ. πρωτ. 7363/27.02.2018  Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ, 7363/27.02.2018  Πρακτικό Νο2 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την 
«προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης και προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού 
κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων, φορητών πυροσβεστικών µέσων και προµήθεια 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων)» 
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2.- Ανακηρύσσει την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ  µε ΑΦΜ 099008023 
∆ΟΥ Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ως οριστική ανάδοχο για την ΟΜΑ∆Α Α 
«συντήρηση και επισκευή καυστήρων δηµοτικών κτιρίων» και µέχρι το 
ποσό των 5.468,90€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν η 
χαµηλότερη. 
3.- Ανακηρύσσει την επιχείρηση AGTECH A.T.E.E. µε ΑΦΜ999725355  
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστική ανάδοχο για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ, 
«συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων δηµοτικών 
κτιρίων, προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών µηχανηµάτων και 
συντήρηση φορητών πυροσβεστικών µέσων» και µέχρι τα ποσά των 
8.324,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και 3.937,25€ συµπ/νου 
του αναλογούντος ΦΠΑ αντίστοιχα, καθώς η προσφορά της είναι 
πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη του 
προϋπολογισµού. 
 
Η ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να τροποποιηθούν, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
-Γραφείο ∆ηµάρχου 
-∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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