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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Παλλήνη, 12-12-2019 
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. πρωτ: 39505 

   ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          
 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
EKTΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ» 

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. 118/2019  με τίτλο υπηρεσίας «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
Δημαρχείου κλπ», τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 37895/29-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005984969/08-12-2019) πρωτογενές αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 38797/09-12-2019 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο. 

7. Το  υπ’ αριθ. πρωτ.: 38798/09-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση 
συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ» του Διατάκτη-Δημάρχου περί της 
αναγκαιότητας της υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία για την λήψη απόφασης  Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΑΥ)  προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε 
βάρος του Κ.Α 10.6262.0007 με τίτλο «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
Δημαρχείου κλπ» για την υπηρεσία με ποσό πίστωσης 19.988,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή της δαπάνης «Συντήρηση συστήματος 
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ» (Για το έτος 2019 ποσό €19.988,80 ).  

8. Το παρόν  συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα 
υποβληθεί στην Προϊσταμένη ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση). 

9. Την ΑΑΥΠ 1220/09-12-2019 με αριθ. πρωτ. 38844/09-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΘΚΩΞΚ-Θ57) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ». ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. (Συνολικό ποσό δαπάνης €19.988,80  και 
διαθέτουμε πίστωση ύψους  € ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (19.988,80 
), για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος 
Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 10.6262.0007 (Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου 
κλπ) οικ. έτους 2019 για την  Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ 
που αφορά Τακτικά έξοδα.  

10. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005990055 /09-12-2019. 
11. Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία στην 118/2019 «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και 

πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και  των αναφερόμενων σε αυτή. 
12. Την υπ’ αριθμόν 38917/09-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΣ0ΩΞΚ-ΤΗΠ) απόφασης Δημάρχου περί έγκριση του υπ’  

αριθ. 118/2019  τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που 
αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ». 

13. Την  με αριθ. πρωτ. 38941/09-12-2019 Μπαστάνης Γεώργιος – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY 
MANAGER Μιαούλη 34 Γέρακας Τ. Κ. 15344 Τηλέφωνο/Fax: 210-6619663 Κινητό: 6979-110990 
Website: www.mpastanis.gr    email: info@mpastanis.gr - ΑΦΜ: 051620618 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης 
πρόσκληση του Δήμου μας. 

14. Την με αριθ. πρωτ. 39260/11-12-2019 στον Δήμο μας προσφορά της επιχείρησης Μπαστάνης Γεώργιος 
– ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY MANAGER Μιαούλη 34 Γέρακας Τ. Κ. 15344 Τηλέφωνο/Fax: 
210-6619663 Κινητό: 6979-110990 Website: www.mpastanis.gr    email: info@mpastanis.gr - ΑΦΜ: 
051620618 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης       
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15. Την από 12-12-2019 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
    

1. Την ανάθεση στην επιχείρηση Μπαστάνης Γεώργιος – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY 
MANAGER Μιαούλη 34 Γέρακας Τ. Κ. 15344 Τηλέφωνο/Fax: 210-6619663 Κινητό: 6979-110990 
Website: www.mpastanis.gr    email: info@mpastanis.gr - ΑΦΜ: 051620618 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης   για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
Δημαρχείου κλπ», έναντι συνολικού ποσού δέκα εννέα  χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
( 19.802,80 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τη με αριθ. 118/2019  μελέτη υπηρεσίας 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφοράς του και όπως παρακάτω: 

 
 Κ.Α 10.6262.0007 με τίτλο «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημαρχείου κλπ» 

συνολικού ποσού δέκα εννέα  χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά ( 19.802,80 €). 
 

2.    Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 

3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας  συνολικού δέκα εννέα  χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ και 
ογδόντα λεπτά ( 19.802,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα γίνει τμηματικά ή συνολικά με την 
ολοκλήρωση και παράδοση της υπηρεσίας «Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης 
Δημαρχείου κλπ»  και το πρωτόκολλο παραλαβής για την καλή εκτέλεση από την αρμόδια επιτροπή.   

4. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας/υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τεσσάρων (4) 
μηνών. 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 
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