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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Παλλήνη, 08-05-2020 
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. πρωτ: 11699 

   ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          
 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
EKTΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» 

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.  Την υπ΄ αριθ. 327/2019 (Α∆Α ΩΩΤ3ΩΞΚ-76Γ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 η οποία  επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής µε την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 133032/33450/2019/10-2-2020 απόφασή 
του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει. 

5. Το υπ’ αριθ. 28/2020 υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων», τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 10490/23-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006608599/23-04-2020) πρωτογενές αίτημα της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10496/23-04-2020 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο. 

8. Το  υπ’ αριθ. πρωτ.: 10501/23-04-2020 τεκμηριωμένο αίτημα για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση 
οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» 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 
15.6265.0005      με τίτλο «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» για την υπηρεσία με 
ποσό πίστωσης  24.388,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 για την πληρωμή της δαπάνης «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων».  

9. 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). 

10. Την ΑΑΥ 807/27-04-2020 με αριθ. πρωτ. 10659/27-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ80ΩΞΚ-ΞΣ0) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής 
εξωτερικών χώρων» και διαθέτουμε πίστωση ύψους      € ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  ( 24.388,32 ), για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 15.6265.0005      
(Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων) οικ. έτους 2020 για την Συντήρηση οργάνων 
γυμναστικής εξωτερικών χώρων  που αφορά Τακτικά έξοδα. 

11. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006620507/27-04-2020. 
12. Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία στην 28/2020 «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών 

χώρων» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και  των αναφερόμενων σε αυτή. 
13. Την υπ’ αριθμόν 10713/27-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7ΛΩΞΚ-ΖΟ8) απόφασης Δημάρχου περί έγκριση του υπ’  

αριθ. 28/2020  τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που 
αφορά την υπηρεσία «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων». 

14. Την  με αριθ. πρωτ. 11046/30-04-2020 πρόσκληση στην εταιρεία ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 4ο ΧΛΜ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- 
ΚΟΡΩΠΙ ΤΚ19400, ΑΦΜ 998131600 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ 2108941288, MAIL info@kiponodos.gr, 
την  με αριθ. πρωτ. 11047/30-04-2020 πρόσκληση στην εταιρεία ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΕΔΕ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330 ΤΚ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΦΜ 076386246 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΤΗΛ. ΦΑΞ 
210 5148235 ΚΙΝΗΤΟ 6972607253, e-mail: info@ergo-green.gr και την με αριθ. πρωτ. 11049/30-04-
2020 πρόσκληση στην εταιρεία ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 18 

Ελληνική

mailto:INFO@ERGO-GREEN.GR
ΑΔΑ: ΩΛ1ΘΩΞΚ-Θ2Γ



                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ Σελίδα 2 από 2 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ 17674, ΑΦΜ 103799045 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2106990229, e-mail: 
kkaralhs@otenet.gr. 

15. Τις με αριθ. πρωτ. 11134/04-05-2020 στο Δήμο μας προσφορά της επιχείρησης MARDEX Ο.Ε., 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΜΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 47 – 15344 – ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΦΜ: 999337010 – Δ.Ο.Υ. 
Παλλήνης, ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2106616064, Email: mardex.texniki@gmail.com, με αριθ. πρωτ. 11187/04-05-
2020 στο Δήμο μας προσφορά της επιχείρησης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΡΕΤΗΣ, Αγ. Ιωάννη Θεολόγου 22, 
Γέρακας Αττικής  T.K. 15344, ΑΦΜ 045182738 ΔΟΥ Παλλήνης, ΤΗΛ 210-6617779 FAX 210-6617779, 
Email: vberetis@gmail.com και την αριθ. πρωτ. 11285/05-05-2020 στο Δήμο μας προσφορά της 
επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, Θεόφιλου Μαντάλα 4, Μαρκόπουλο Τ.Κ. 19 003, ΑΦΜ 
094141355 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2299309868, email:  elliniki.texniki@gmail.com. 

16. Την από 05-05-2020 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 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330 ΤΚ 15343 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΦΜ 076386246 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΤΗΛ. ΦΑΞ 210 5148235 ΚΙΝΗΤΟ 
6972607253, e-mail: info@ergo-green.gr για την εκτέλεση της υπηρεσίας  με τίτλο  «Συντήρηση 
οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων», της υπ’ αριθμ. 27/2020 μελέτης και έναντι συνολικού ποσού 
είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (23.656,67 €)  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τη με αριθ. 28/2020  μελέτη υπηρεσίας της τεχνικής 
υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφορά του και όπως παρακάτω: 

           και όπως παρακάτω: 
 Κ.Α 15.6265.0005 με τίτλο «Συντήρηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων» συνολικού ποσού 

είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (23.656,67 €). 
 

2.    Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 
 

3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας  συνολικού ποσού  είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων 
πενήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (23.656,67 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα γίνει με 
τμηματικές παραδόσεις  με την ολοκλήρωσή τους  και παράδοση της υπηρεσίας «Συντήρηση οργάνων 
γυμναστικής εξωτερικών χώρων»  και το πρωτόκολλο παραλαβής για την καλή εκτέλεση από την 
αρμόδια επιτροπή.  

  

4. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας/υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δώδεκα (12) 
μηνών ή μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης,  με δυνατότητα παράτασης αρχόμενης από την επόμενη 
της υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΗΔΗΣ. 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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