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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηµερ.   6-07-2017 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ : 20306 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ : 1801 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613 
E-mail : moira@dionysos.gr 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση  για την προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και άλλων µερών 
παλλόµενων σηµατοδοτών στη ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης 
CPV- 50232200-2 «Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινών σηµατοδοτών». 
Αρ. πρωτογενούς αιτήµατος: 17REQ005886653 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής 

Επιτροπής 
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. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 
6. Την υπ’ αριθ. 196/18.10.2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά   την   

έγκριση αναγκαιότητας  για προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και άλλων µερών 
παλλόµενων σηµατοδοτών στη ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης 

7. Την υπ’αριθ 397/13.12.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.940,78 € σε βάρος του Κ.Α  
35.6262.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων)» προϋπολογισµού 2016. 

8. Την από 14.11.2016  Τεχνική Περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
9. Τις αριθ. Πρωτ. 35756/22.12.2016 & 15248/24.05.2017 προσκλήσεις του ∆ηµάρχου 

προς τους οικονοµικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.  
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16873/07.06.2017 υποβληθείσα   προσφορά της εταιρείας ARESTI 

POWER Ε.Π.Ε.  µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, ποσού 2.320,00  € πλέον 
του αναλογούντος ΦΠΑ  

11. Την αριθ.πρωτ 17995/15.06.2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία ARESTI 
POWER Ε.Π.Ε., περί προσκόµιση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης .  

12. Τα υπ’αριθ. πρωτ. 19051/23.06.2017   υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
εταιρείας ARESTI POWER Ε.Π.Ε. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών και άλλων µερών 
παλλόµενων σηµατοδοτών στη ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης, εκτιµώµενης αξίας 2.371,60€  , 
χωρίς Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Β. Εγκρίνουµε την από 14.11.2016 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών και άλλων µερών 
παλλόµενων σηµατοδοτών στη ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης   όπως ειδικότερα περιγράφεται 
στην από 14.11.2016 τεχνική περιγραφή , στην ARESTI POWER Ε.Π.Ε.,  ΑΦΜ 998656741, 
∆.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Χαριλάου Τρικούπη 56 , Τ.Κ.:14574, Πόλη: 
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Ροδόπολη Αττικής, τηλ.: 210 8150744, , και µέχρι το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων έικοσι 
ευρώ (2.320,00), χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ         

          

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ Α         

(χωρίς φωτιστικό σώµα)  Ποσότητα 
Τιµή µονάδος 
€ ΣΥΝΟΛΟ 

Νέο φωτιστικό, δύο (2) πεδίων, κίτρινο, διαµέτρου 300mm 1 450,00 450,00 

Συσσωρευτής 3 35,00 105,00 

Εργασία αντικατάστασης  συσσωρευτών 1 100,00 100,00 

Εργασία εγκατάστασης νέου φωτιστικού σώµατος 1 50,00 50,00 

ΣΥΝΟΛΟ :     705,00 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ Β         

(λειτουργεί το ένα µόνο πεδίο του φωτιστικού ) Ποσότητα 
Τιµή µονάδος 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ-

1 
ΣΥΝΟΛΟ-
2 

Συσσωρευτής 3 35,00 105,00 105,00 

Εργασία αντικατάστασης  συσσωρευτών 1 100,00 100,00 100,00 

          

Περίπτωση 1: επισκευή του 2ου πεδίου του  φωτιστικού         

Εργασία επισκευής φωτιστικού σώµατος 1 150,00 150,00   

          

Περίπτωση 2: αντικατάσταση του φωτιστικού µε νέο 2 πεδίων         

Νέο φωτιστικό, δύο (2) πεδίων, κίτρινο, διαµέτρου 300mm 1 450,00   450,00 

Εργασία εγκατάστασης νέου φωτιστικού σώµατος 1 50,00   50,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ:      355,00 705,00 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ Γ         

(∆εν λειτουργεί) Ποσότητα 
Τιµή µονάδος 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ-

1 
ΣΥΝΟΛΟ-
2 

Συσσωρευτής 3 35,00 105,00 105,00 

Εργασία αντικατάστασης  συσσωρευτών 1 100,00 100,00 100,00 

          

Περίπτωση 1: επισκευή διπλού σώµατος φωτιστικού         

Εργασία επισκευής διπλού φωτιστικού σώµατος 1 200,00 200,00   

          

Περίπτωση 2: αντικατάσταση διπλού σώµατος φωτιστικού         

Νέο φωτιστικό, δύο (2) πεδίων, κίτρινο, διαµέτρου 300mm 1 450,00   450,00 

Εργασία εγκατάστασης νέου φωτιστικού σώµατος 1 50,00   50,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ :     405,00 705,00 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ∆         

(Λειτουργεί) Ποσότητα 
Τιµή µονάδος 

€ ΣΥΝΟΛΟ 

Συσσωρευτής 3 35,00 105,00 

Εργασία αντικατάστασης  συσσωρευτών 1 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ :     205,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ € (ελάχιστο - µέγιστο)      1.670,00 2.320,00 

Στις αναφερόµενες τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 24%         

ΦΠΑ 24%     400,80 556,80 

ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € (ελάχιστο - µέγιστο)      2.070,80 2.876,80 
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∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , 
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6262.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» 
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών και άλλων µερών 
παλλόµενων σηµατοδοτών στη ∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης   ορίζεται  σε χρονικό διάστηµα 
τριών µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στον προµηθευτή.  
ΣΤ. Η εξόφληση γίνεται µε βάση 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 παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 

               
 

  

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. ∆/νση Περιβάλλοντος      
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