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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηµερ.   09-03-2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ : 6679 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ : 599 
 ∆/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 τοποθέτηση σιδερένιων κάγκελων στη 
∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου  . 
CPV- 45259000-7 «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων». 
Αρ. πρωτογενούς αιτήµατος: 17REQ005884251 
 

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 την προµήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κάγκελων στη 
∆.Ε. Αγίου Στεφάνου .  

7. Την υπ’αριθ 396/13.12.2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του ποσού των 4.327,60 € σε βάρος του Κ.Α  
35.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, 
Φωτιστικά, κλπ.)» Προϋπολογισµού 2016  (ΠΑΥ 908/2016) 

8. Την από 14.11.2016  Τεχνική Περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
9. Την αριθ. 36175/28.12.2016 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τους οικονοµικούς φορείς, 

περί υποβολής προσφοράς.  
10. Τις εµπρόθεσµες υποβληθήσες προσφορές µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής  

: α) µε αριθ. Πρωτ. 36175/28.12.2016 του Νικητόπουλου Κων/νου, ποσού 2.850,50€ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ β) µε αριθ. Πρωτ. 36155/28.12.2016 του Γούναρη 
Γεώργιου , ποσού 3.200,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και γ) µε αριθ. Πρωτ. 
36199/29.12.2016 της εταιρείας Καραγιάννης Γεώργιος & Σια Ε.Ε. ποσού 2.351,00€ 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  

11. Την αριθ. 4111/10.02.2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία Καραγιάννης 
Γεώργιος & Σια Ε.Ε.     , περί προσκόµιση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης .  

12. Τα υπ’αριθ. 4316/14.02.2017   υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
Καραγιάννης Γεώργιος & Σια Ε.Ε. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας και τοποθέτησης σιδερένιων κάγκελων στην 
∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στέφανου, εκτιµώµενης αξίας 3.490,00€  , χωρίς Φ.Π.Α., µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Β. Εγκρίνουµε την από 14.11.2016 τεχνική περιγραφή της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
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Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας και τοποθέτησης σιδερένιων κάγκελων στην 
∆ήµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου   όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 14.11.2016 
τεχνική περιγραφή , στην εταιρεία Καραγιάννης Γεώργιος & Σια Ε.Ε.,  ΑΦΜ 998170894, 
∆.Ο.Υ Ι∆΄ΑΘΗΝΩΝ µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΚΛΕΩΝΩΝ 70 , Τ.Κ.:11142, Πόλη: 
αΘΉΝΑΙ, τηλ.: 210-2221276, ,  έναντι του συνολικού  ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα ενός ευρώ  (2.915,24€ ), χωρίς Φ.Π.Α. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεµάχιο) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Τοποθέτηση και 
κατασκευή 
σιδερ. 
κάγκελων 

23 79,00 1.817,00 

2 Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
κολόνων 

60 8,90 534,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  2.351,00 
ΦΠΑ 24% 564,24 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΦΠΑ 24% 2.915,24 

 
∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , 
έχει προβλεφθεί  στον υπό έγκριση προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους και έχει 
εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 35.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά, κλπ.)»  
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας και τοποθέτησης των σιδερένιων κάγκελων και 
κολόνων ορίζεται  σε χρονικό διάστηµα τριάντα ηµερών 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.). 

               
Ο ∆ήµαρχος  

 
 

 
 

∆ιονύσιος Ζαµάνης  
 

 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. ∆/νση Περιβάλλοντος      
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