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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ηµερ 23/ 11/2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                       Αριθ. πρωτ: 32743 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Αριθ. αποφ.-2314-  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. : Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613  Fax : 213 2030630 
 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων ψυκτών πόσιµου 
ύδατος που βρίσκονται σε δηµοτικά κτίρια . 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.)  
2. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α) 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 Π.∆. 28/80 
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27956/1867/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
6. Την υπ’ αριθ. 90/17.05.2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια «Συντήρησης ψυκτών πόσιµού νερού» . 
7. Την 206/11.07.2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση της δαπάνης και την 

διάθεση της πίστωσης ποσού 1.800,00€ µε χρέωση στο Κ.Α. 10.6265.0009 µε τίτλο 
«Συντήρηση και Επισκευή Κλιµατιστικών Μονάδων , Ψυκτών κλπ. ∆ηµοτικών Κτιρίων» 

8.  Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Περιβάλλοντος.  
9. Την  από 08/11/2016πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που αναρτήθηκαν στο site 

του ∆ήµου. 
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32275/17.11.2016 προσφορά της εταιρείας Royal water ΕΠΕ 
11. Την από 21.11.2016  γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α) Εγκρίνουµε την  τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος για την ετήσια συντήρηση (4) 
τεσσάρων ψυκτών που λειτουργού στο λειτουργούν στο ∆ηµαρχείο, στο Παράρτηµα ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος Αγίου Στεφάνου, στο Πολύ-ιατρείο και την Πυρασφάλεια. 

 
Β) Αναθέτουµε  απευθείας την παροχή  υπηρεσιών  για την ετήσια συντήρηση (4) τεσσάρων 
ψυκτών που λειτουργού  στο ∆ηµαρχείο, στο Παράρτηµα ∆ηµοτικού Καταστήµατος Αγίου 
Στεφάνου, στο Πολύ-ιατρείο και την Πυρασφάλεια, στην εταιρεία ROYAL WATER ΕΠΕ  µε ΑΦΜ. 
800481131, ∆.Ο.Υ. Βύρωνα , έως το ποσό των  719,99€  συµπ/µενου του αναλογούντος ΦΠΑ.
           
 
         

 
       Η Αντιδήµαρχος 

 
 
 
                                                            Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα
  

      Εσωτερική ∆ιανοµή                           
1. Τµ. Προµηθειών                   
2. ∆/νση Περιβάλλοντος 

ΑΔΑ: 7Τ51Ω93-ΛΛΨ
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