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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  5/2/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 6923 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου 645 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 

Θέµα: Απευθείας ανάθεση για«Προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος»  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

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 4465/39885/19-11-2018(Α∆Α Ψ91ΛΩ93-Β28) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου 

µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας έτοιµου σκυροδέµατος, µε την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης) 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την 
υπ’ αριθµ. αριθ 592/11-9-2018 (Α∆Α:ΨΠΩ8Ω93-ΘΞ6) Απόφαση Ανάληψης ∆απάνης 
ποσού 22.964,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 
30.6662.0015 µε τίτλο «Προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος». 

8) Την υπ’ αριθ. 43003/11-12-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  όλους τους 
ενδιαφερόµενους περί υποβολής προσφοράς µε καταληκτική ηµεροµηνία 21/12/2018 
, µε βάση την οποία δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.   

9) Την υπ’ αριθ. 45132/28-12-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  όλους τους 
ενδιαφερόµενους  περί υποβολής προσφοράς µε καταληκτική ηµεροµηνία 11/1/2019. 

10) Την εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά 1380/11-1-2019  της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ  για την προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος ποσού 22.870,06 €, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

11) Το υπ' αριθ 18REQ003654023   2018-09-07 πρωτογενές αίτηµα µε CPV: 44114100-3 
“Έτοιµο Σκυρόδεµα ”    

12) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου" και την υπ΄αριθ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
τις αριθ 3778/31288/1.10.2018 και 4363/38879/9.11.18 όµοιες  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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1. Εγκρίνουµε την προµήθεια  για έτοιµο σκυρόδεµα . 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών, στον  “ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ”, µε ΑΦΜ 094141355, 
∆.Ο.Υ  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ   µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΤΑΛΑ 4 , 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΤΚ 190 03  , τηλ.: 22993 09865, email:elliniki.texniki@gmail.com, 
έναντι του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα ευρώ  και έξι 
λεπτών (22.870,06€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

Ειδικότερα,  

 

ο ∆ήµος θα προµηθεύεται έτοιµο  σκυρόδεµα , όποτε απαιτείται, για τη συντήρηση οδών, 
αποκατάσταση σκαµµάτων από βλάβες ύδρευσης στους δρόµους του ∆ήµου ∆ιονύσου, καθώς 
επίσης σε χρήση για κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου πχ πλατείες, παιδικές 
χαρές, αυλές σχολείων κλπ. Επίσης, αφορά σε επισκευές και επεµβάσεις σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, δεξαµενές, δηµοτικά κτίρια) του ∆ήµου και σε κάθε άλλη 
κοινόχρηστη υποδοµή (αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια). Οι σχετικές εργασίες θα 
εκτελούνται από συνεργεία του ∆ήµου ή συνεργείο συµβεβληµένου εργολάβου. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα είδη θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές την υπ΄ αριθ 43/2018 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
a/a ΕΙ∆ΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΜΑ∆ΟΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 C12/15 40 62,80 2.512,00 

2 C16/20 185 67,80 12.543,00 

3 C20/25 32 74,80 2393,60 

4 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

20 3,90 78,00 

5 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ 

50 5,90 295,00 

6 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 Μ3 

20 15,90 318,00 

7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΩΡΑ 

160 1,90 304,00 

      ΣΥΝΟΛΟ 18.443,60 

      ΦΠΑ 24% 4.426,46 

      ΣΥΝΟΛΟ 22.870,06 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Η παράδοση των υλικών προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική, ανάλογα µε τις 
ανάγκες, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και ο τόπος παράδοσης θα είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου σε 
σηµείο που κάθε φορά θα υποδεικνύεται. 
 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
παραγγελίας. Η παράδοση του σκυροδέµατος θα γίνεται µε δαπάνες του προµηθευτή. 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
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