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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για “Προμήθεια Υπηρεσίας τοποθέτησης και εκτοποθέτησης
Εορταστικού Διακόσμου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου””

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την 4298/38443/06-11-2018(ΑΔΑ:  7SHV93-28O  )   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την

οποία εγκρίθηκε η 51/2018 Τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου και η διενέργεια της «Προμήθειας Υπηρεσίας τοποθέτησης
και εκτοποθέτησης Εορταστικού Διακόσμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
658/  31  -10-2018(ΑΔΑ:6Γ01Ω93-ΟΔ9)    απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  στον  35.6265.0003 με
τίτλο  «Προμήθεια  Υπηρεσίας  Συντήρησης  και  Τοποθέτησης  -  Εκτοποθέτησης  Εορταστικού
Διακόσμου» ποσού 11.966,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%),

8) Την υπ’ αριθ. 38632/07-11-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’  αρ.39407/14-11-2018  εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της  εταιρίας  “Καραγιάννης
Γεώργιος  &  σία  ΕΕ”  (Μάχιμος  Κατασκευαστική-Ενεργειακή  Ε.Ε.),  ποσού  10.972,76€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

10) Το  υπ'  αριθ 18REQ003902275 πρωτογενές  αίτημα με  CPV:45451100-4  με τίτλο  «Εργασίες
Τοποθέτησης Εξαρτημάτων Διακόσμησης»

11) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την  “Προμήθεια Υπηρεσίας τοποθέτησης και  εκτοποθέτησης Εορταστικού
Διακόσμου” 

2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών,  στην εταιρία  “Καραγιάννης  &  σία  ΕΕ”  με  διακριτικό  τίτλο Μάχιμος
Κατασκευαστική-Ενεργειακή ΕΕ, ΑΦΜ 998170894, Δ.Ο.Υ  ΙΔ΄Αθηνών με στοιχεία επικοινωνίας,
οδός:  Κλεώνων  70,  Τ.Κ.:11142,  Πόλη:  Αθήνα,  τηλ.:  2102221276,  6944833239,  email:
mahimos1@yahoo.com έναντι του ποσού των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ
και εβδομήντα έξι λεπτών (  10.972,76  €  )  , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, 

Επισκευή Φωτεινού Διάκοσμου  
Η επισκευή θα γίνει με αδιάβροχο φωτοσωλήνα (IP65), τεχνολογίας LED (χρώματος θερμού λευκού), με 36
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φωτοδιόδους ανά μέτρο, διατομής 13 mm και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100.000 ώρες.
Ο φωτοσωλήνας θα έχει  αντοχή σε μέγιστη πίεση 100  kgr/cm και  σε θερμοκρασίες από -20 έως 60
βαθμούς κελσίου, με  μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 3 Watt ανά μέτρο και οπτική γωνία μεγαλύτερη των
120°. 
Η  επισκευή  θα  συμπεριλαμβάνει  όποια  ακόμη  απαραίτητα  υλικά  τυχόν  απαιτηθούν,  πχ  ανορθωτές,
συνδέσμους, κλπ.
Η επισκευή θα υλοποιηθεί εντός 5 ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.  

Εργασίες Εγκατάστασης - Εκτοποθέτηση
Η εγκατάσταση των επίστυλων – γιρλαντών θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο του αναδόχου το οποίο θα
κατέχει όλες τις  άδειες και διπλώματα που τυχόν απαιτούνται, με εμπειρία για την ασφαλή εκτέλεση της
σχετικής εργασίας. 
Η τοποθέτηση θα γίνει σε κεντρικές οδούς και πλατείες του Δήμου, καθώς και σε λοιπά σημεία που θα
υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου..
Η τοποθέτηση και  εκτοποθέτηση, θα διενεργηθούν εντός 5 ημερών (έκαστη) από την ειδοποίηση της
Υπηρεσίας.
Οι  εργασίες  αυτές  γίνονται  είτε  με  χρήση  σκάλας  είτε  με  χρήση  καλαθοφόρου  οχήματος  και
συμπεριλαμβάνει όλα τα μικρο-υλικά σύνδεσης που θα απατηθούν, πχ συνδέσμους, τσέρκι, σφηκτήρες
κλπ.
Η εγκατάσταση συμπεριλαμβάνει την ηλεκτρική σύνδεση του φωτεινού διάκοσμου όπου υπάρχει σχετική
αναμονή.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

1
Τοποθέτηση Επίστυλων

300 τεμάχια 11,95 3.585,00

2
Εκτοποθέτηση Επίστυλων

300 τεμάχια 3,95 1.185,00

3
Τοποθέτηση Γιρλάντων

30 τεμάχια 23,90 717,00

4
Εκτοποθέτηση Γιρλάντων

30 τεμάχια 13,90 417,00

5
Καλαθοφόρο Όχημα 

5 ημέρες 240,00 1.200,00

6
Επισκευή Επίστηλων και 
Γιρλάντων

50 τεμάχια 34,90 1.745,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.849,00

ΦΠΑ 24% 2.123,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.972,76

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

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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