
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Παλλήνη, 27/04/2018 
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 13611 
   ∆ΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
                                  
                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: Απευθείας   ανάθεση  της   υπηρεσίας µε τίτλο: 
«Eργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωµάτων (2018)», 
αρ. µελ. υπηρ. :10/2018 
 
                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από 

την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
4. Το υπ’ αριθ. 10/2018 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του ∆ήµου µε τίτλο υπηρεσίας «Eργασίες εγκατάστασης 
φωτιστικών σωµάτων (2018)». 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 10440 -26/03/2018 (Α∆ΑΜ:18REQ002858015) πρωτογενές 
αίτηµα της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου. 

6. Την υπ’ αριθ. 131/2018  ( 27/03/2018, Α∆Α: Ω4Λ6ΩΞΚ-Ω∆∆) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 12.000,00 € 
σε βάρος του Κ.Α. 20.6142.0039 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2018, µε τίτλο υπηρεσίας «Eργασίες εγκατάστασης 
φωτιστικών σωµάτων (2018)» και το ποσό των 12.759,08 € θα προβλεφθεί 
για το έτος 2019,  για κάλυψη συνεχιζόµενων αναγκών (Α∆ΑΜ: 
18REQ002915345 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ). 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10986-29/3/2018 (Α∆Α:ΩΖΠΛΩΞΚ-27Κ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12346/17-04-2018 (Α∆Α:7Ζ9ΗΩΞΚ-8ΦΜ) Απόφαση 
∆ηµάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης. 

9. Την προσφορά που υποβλήθηκε από την επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΚΑ 10 ΣΠΑΤΑ, 
Α.Φ.Μ. 800325343 ∆.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, µε οικονοµική προσφορά  ποσού 
24.155,20 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

10. Την από 25-04-2018 εισήγηση ανάθεσης (γνωµοδότηση) της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου επί τριών (3) οικονοµικών προσφορών. 

11. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών. 
 

                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1.  Αναθέτουµε στην επιχείρηση  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΚΑ 10 ΣΠΑΤΑ, Α.Φ.Μ. 800325343 
∆.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Eργασίες 
εγκατάστασης φωτιστικών σωµάτων (2018)» έναντι συνολικού ποσού  
24.155,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 
20.6142.0039. 

2. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις εκτελεσθέντες εργασίες και 
τις βεβαιώσεις εκτέλεσης εργασιών από την αρµόδια επιτροπή µέχρι του 
ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι 
λεπτών (24.155,20 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24% και για ένα (1)  

Ελληνική

ΑΔΑ: ΨΑΗΣΩΞΚ-Υ35



 
 
 
έτος από την υπογραφή της σύµβασης. 

3. ∆εν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (αρ. 72, παρ. β  
του Ν. 4412/2016) 

 
                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                                                                            ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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