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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος 29/6/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :19.654 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:1747  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Πανδής Νικόλαος  
            FAX: 2132030644  
            email:pandis@ dionysos.gr                                

 
 
 

Θέµα: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ∆.Ε. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
                                           Α Π Ο Φ Α Σ Η  
                                 ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Την υπ' άρ. 9160/782/31-03-2017 <ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ> (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 

απόφαση ∆ηµάρχου, περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο 
∆ήµο ∆ιονύσου 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 και  118  του Ν. 4412/2016. 
4) 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. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Το υπ' αριθ 17REQ00153399/2017-06-15 πρωτογενές αίτηµα και το CPV:45259000-7   
7) α.Την υπ' αρ. 129/11-5-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,και β. Την υπ'αρ. 

123/23-5-2017(Α∆Α:ΩΜΥ9Ω93-6ΒΚ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για 
«Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης Τάσης 
Αντλιοστασίου ∆.Ε. ∆ιονύσου » 

8) Την αριθ.  7/ 2017 µελέτη (Μαΐου  2017) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την 
αριθµ. 546/23-5-2017(Α∆Α:71XAV93-HHN) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

10)  Την αριθ. 15857/30-5-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς “όλους τους 
ενδιαφερόµενους” για υποβολή προσφοράς.                                                                     
 

11) Το πρακτικό κλήρωσης της 21/6/2017, τριµελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε  γιά 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου µεταξύ των οικονοµικών φορέων που κατέθεσαν 
ισότιµες προσφορές, 

  12)Την υπ' αριθµ. 18968/23-6-2017   Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών  
κατακύρωσης του ∆ήµου ∆ιονύσου,και της υπ'αριθµ.πρωτ. 19640/29-6-2017  Προσκόµιση 
ανωτέρω εγγράφων εταιρείας Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε 
     13)Την υπ΄αριθµ.1643/18331/49-6-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. 
           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
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1. Τη διενέργεια µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, της Συντήρησης  
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε. 
∆ιονύσου , ενδεικτικού προϋπολογισµού (4.997,20) ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε την αριθ. 123/23-5-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
2. Την έγκριση της αριθ. 7/ 2017 µελέτης (Μαΐου  2017) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης.         

       3.Αναθέτουµε την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, όπως ειδικότερα περιγράφεται 
παρακάτω, στην εταιρία  ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε διακριτικό 
τίτλο Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε.  έναντι του ποσού των 3.633,20 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α Είδος Εργασιών Ποσότητα  Τιµή Μονάδας  
Συνολική Τιµή  
ευρώ 

1 

Ετήσια συντήρηση ενός ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους 275 kVA, συµπεριλαµβανοµένων και των 
αναλωσίµων υλικών (φίλτρο καυσίµου, φίλτρο 
λιπαντικού, φίλτρο ελαίου, φίλτρο αέρα, έλαιο 
κινητήρα, αντιψυκτικό εφόσον απαιτείται) και όλες 
τις απαραίτητες εργασίες που αναφέρονται στην 
Τεχνική Περιγραφή. 

1 τεµάχιο 500,00 500,00 

2 
 

Ετήσια συντήρηση Υποσταθµού Μέσης Τάσης 20 
kV, 630 kVA, όπως αναφέρεται στην Τεχνική 
Περιγραφή. 

1 τεµάχιο 600,00 600,00 

3  

Ετήσια συντήρηση ενός φορητού 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 110 KVA 
συµπεριλαµβανοµένων και των αναλωσίµων 
υλικών (φίλτρο καυσίµου, φίλτρο λιπαντικού, 
φίλτρο ελαίου, φίλτρο αέρα, έλαιο κινητήρα, 
αντιψυκτικό εφόσον απαιτείται) και όλες τις 
απαραίτητες εργασίες που αναφέρονται στην 
Τεχνική Περιγραφή. 

1 τεµάχιο 500,00 500,00 

4 Εργασίες 6 ώρες 50,00  300,00 

5 Ανταλλακτικά  1 τεµάχιο 1.030 1.030,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   2930,00 

 ΦΠΑ 24%   703,20 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   3.663,20 

 

Ολογράφως: τρεις χιλιάδες εξακόσια τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά. 
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1 Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη προµήθεια, η οποία θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους, στο ποσό των 3.663,20€  συµπεριλαµβανοµένου   του 
αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει α) τον Κ.Α. 25.6262.0001 µε τίτλο: 
«Συντήρηση και Επισκευή Αντλιοστασίων και λοιπά, Εγκαταστάσεων 
Ύδρευσης»,και β) τον Κ.Α. 10.6262 µε τον τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Λοιπών Μόνιµων Εγκαταστάσεων (πλην Κτιρίων Έργων)», cpv:45259000-
7«Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων» του προϋπολογισµού ο.ε.2017  

2  Η διάρκεια προµήθειας (της παροχής υπηρεσίας ) θα έχει χρονική ισχύ ενός έτους    
από την υπογραφή της σύµβασης.  

3  Η εξόφληση γίνεται µε βάση το δελτίο παραγγελίας από το τµήµα προµηθειών, 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 
πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

 
 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

  Η Αντιδήµαρχος 

   

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
Αγγέλλα 
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