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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Παλλήνη, 16-03-2018 
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. πρωτ:9501 

   ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          
 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
EKTΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)» 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ     
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 
Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 72, 116, 118 και 120. 

4. Το υπ’ αριθ. 69/2017 με τίτλο υπηρεσίας «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 
Παλλήνης (2017)», τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 47215 -24/11/2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002309877) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

6. Την υπ’ αριθ.: 578/2017  ( 29/11/2017) (ΑΔΑ: 7ΝΥΔΩΞΚ-36Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε   

I. Η δαπάνη και η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού    1.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α 10.6261.0011 με τίτλο «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες 
δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)» για το έτος 2017 για την πληρωμή της δαπάνης 
«Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)», πολυετής 
υποχρέωση συνολικής δαπάνης 24.000,00 €. 

II. Την πρόβλεψη πίστωσης ποσού  23.000,00 ευρώ (συνεχιζόμενη υπηρεσία) σε βάρος του ΚΑ 
10.6261.0011του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Διάφορες 
επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)» για την πληρωμή της 
δαπάνης «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)». 

7.Την ΑΑΥ 1365/28_11_2017 με αριθ. πρωτ. 48713/05-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ4Ω3ΩΞΚ-Ψ4Τ) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευση πίστωσης ύψους € ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ  ( 1.000,00 ), για την  πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 
10.6261.0011 (Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)) οικ. έτους 
2017 για την  Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017). ΠΟΛΥΕΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. Συνολικό ποσό δαπάνης € 24.000,00. (Για το έτος 2017 ποσό € 1.000,00 και για το έτος 
2018 ποσό € 23.000,00) που αφορά Τακτικά έξοδα. 
8. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 17REQ002487939/27-12-2017. 
9.Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία στην 69/2017 «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και  των αναφερόμενων σε αυτή. 
10.Την υπ’ αριθμό 51913/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΜΠΩΞΚ-ΟΘ5) απόφασης Δημάρχου περί έγκριση του υπ’ 
αριθ. 69/2017 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που 
αφορά την υπηρεσία «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)» 
11.Τις  με αριθ. πρωτ. 51938/28-12-2017 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , 51941/28-12-2017  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. 
– ΦΟΥΚΑΣ Ν. και ΣΙΑ Ο.Ε. και  51997/28-12-2017 BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 
προσκλήσεις του Δήμου μας. 
12.Τη με αριθ. πρωτ. 1033/10-01-2018 στον Δήμο μας προσφορά BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΔΡΑ ΡΟΪΔΗ 4 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΑΦΜ : 999251157 , ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΙΑΝΗΣ , ΡΟΪΔΗ 4 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΚ 19600 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2105559304 , 
ΦΑΞ : 2105559284 ,email :  vagarg@otenet.gr, τη με αριθ. πρωτ. 1028/10-01-2018 στον Δήμο μας 
προσφορά ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. – ΦΟΥΚΑΣ Ν. και ΣΙΑ Ο.Ε.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ I. KOΤΣΙΚΑ 30 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Τηλ. 2224022045 - fax: 
2224022045  και την με 1032/10-01-2018 στον Δήμο μας προσφορά του ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – Ε.Δ.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224 Τ.Κ. 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΦΜ 107685635 – 
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ 213-0618734 FAX 213-0618734 , E-mail:  nfragiadakis@teemail.gr. 
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13.Την από 16-01-2018 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου. 

14.Την υπ’ αριθ.: 066/2017  ( 28/02/2018) (ΑΔΑ: ΩΓΕ3ΩΞΚ-ΡΓΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
Η δαπάνη και η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού    24.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε 
βάρος του Κ.Α 10.6261.0011 με τίτλο «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης 
(2017)» για το έτος 2018 για την πληρωμή της δαπάνης «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών 
κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)», πολυετής υποχρέωση συνολικής δαπάνης 24.000,00 €. 

15. Την ΑΑΥ 563- 27/02/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΛΡΩΞΚ-1Υ2) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 

ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 24.000,00 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 10.6261.0011 

(Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης) οικ. έτους 2018 για την 

Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017). (Συνολικό ποσό 

δαπάνης €24.000,00. Για το έτος 2017 ποσό €1.000,00 και για το έτος 2018 ποσό €23.000,00) 

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Α.Α.Υ. έτους 2017 1365/2017 ΑΔΑ ( Ψ4Ω3ΩΞΚ-Ψ4Τ) που αφορά 

Τακτικά έξοδα. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
    

1. Την ανάθεση στην εταιρεία  BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΔΡΑ ΡΟΪΔΗ 4 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΑΦΜ : 999251157 , ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΙΑΝΗΣ , ΡΟΪΔΗ 4 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΚ 19600 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2105559304 , ΦΑΞ : 2105559284 ,email :  

vagarg@otenet.gr για την εκτέλεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες 

δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης (2017)», έναντι συνολικού ποσού είκοσι τριών  χιλιάδων 
διακοσίων ογδόντα   ευρώ και μηδέν   λεπτά  (23.280,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  
σύμφωνα με τη με αριθ. 69/2017 μελέτη υπηρεσίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την 
οικονομική προσφοράς του και όπως παρακάτω: 
 

 Κ.Α 10.6261.0011 με τίτλο «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 
Παλλήνης (2017)» συνολικού ποσού είκοσι τριών  χιλιάδων διακοσίων ογδόντα   ευρώ και μηδέν   
λεπτά  (23.280,00 €). 

 

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 
 

 

3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας  συνολικού ποσού είκοσι τριών  χιλιάδων διακοσίων 
ογδόντα   ευρώ και μηδέν   λεπτά  (23.280,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα γίνει με την 
ολοκλήρωση της υπηρεσία  «Διάφορες επισκευαστικές εργασίες δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Παλλήνης 
(2017)» και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή ή και με τμηματική παράδοση 
ανά εργασία ολοκληρωμένης , μέχρι του συνολικού ποσού των είκοσι τριών  χιλιάδων διακοσίων 
ογδόντα   ευρώ και μηδέν   λεπτά  (23.280,00 €)   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

4. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας / υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δώδεκα (12) 
μηνών  από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Στο χρόνο αυτό δε συμπεριλαμβάνονται χρόνοι 
απόκρισης εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή άλλων διαδικασιών που δεν άπτονται του αντικειμένου και 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 
 

 
                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

      
 
 
 
 
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 

mailto:vagarg@otenet.gr
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