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ΑΠΟΦΑΣΗ
Απευθείας ανάθεσης παροχής.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 «Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9, του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
4. Τις

διατάξεις

του

Ν.4727/20

(ΦΕΚ

184/23.09.2020

τεύχος

Α'):

Ψηφιακή

∆ιακυβέρνηση

(Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 13, του Ν. 3731/2008.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 & 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 περί ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, καθώς και την µε αρ. 1156 και µε αρ. πρωτ. 34299/03-092021 απόφαση ∆ηµάρχου, αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και τη µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών.
7. Τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα της εκτέλεσής της.
8. Την µε αριθµ. 181/2021 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
9. Το µε αριθµ. πρωτ. 55649/02-12-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην
ανάγκη της ετήσιας συντήρησης των εγκαταστάσεων των δυο κτιρίων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου.
10. Το µε αριθµ. πρωτ. 55773/02-12-2021 τεκµηριωµένο αίτηµα στο Τµήµα Προϋπολογισµού –
Απολογισµού & Οικονοµικής Πληροφόρησης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
11. Την µε αριθµ. πρωτ. 63201/17-12-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στην µε αριθµ. Α-1134
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: 6230ΩΨ8-ΞΕΩ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού
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ποσού 8.680,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.009, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2021, για την ανωτέρω συντήρηση.
12. Την µε αριθµ. πρωτ. 63204/17-12-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στην µε αριθµ. Α-1135
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: Ω88ΨΩΨ8-ΣΧΚ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 1.488,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.010, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2021, για την ανωτέρω συντήρηση.
13. Την µε αριθµ. πρωτ. 63209/17-12-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στην µε αριθµ. Α-1136
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: Ψ8ΡΑΩΨ8-ΞΕ5) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 3.720,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.011, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2021, για την ανωτέρω συντήρηση.
14. Την µε αριθµ. πρωτ. 63213/17-12-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στην µε αριθµ. Α-1137
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: 6ΦΛ7ΩΨ8-ΖΝΣ) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 2.604,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.012, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2021, για την ανωτέρω συντήρηση.
15. Την µε αριθµ. πρωτ. 63217/17-12-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, που αφορά στην µε αριθµ. Α-1138
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.∆.Α.: Ψ8ΕΟΩΨ8-6Ρ7) για τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού 12.400,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-6261.013, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου,
οικονοµικού έτους 2021, για την ανωτέρω συντήρηση.
16. Την µε αριθµ. 1786 και µε αριθµ. πρωτ. 63420/17-12-2021 Απόφαση Αντιδηµάρχου Οικονοµικών
Υπηρεσιών, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω µελέτης, στην διενέργεια µε απευθείας ανάθεση
της ανωτέρω συντήρησης και στον ορισµό υπαλλήλου για την αξιολόγηση των προσφορών.
17. Την µε αριθµ. πρωτ. 63547/20-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον κο
Χαρίλαο Τσερπέλη, για την υποβολή προσφοράς.
18. Tην µε αριθµ. πρωτ. 63564/20-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον κο
Παναγιώτη Καγκαράκη, για την υποβολή προσφοράς.
19. Tην µε αριθµ. πρωτ. 63571/20-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία
«Klift & Σια Ε.Ε.», για την υποβολή προσφοράς.
20. Tην µε αριθµ. πρωτ. 63582/20-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον κο
Γεώργιο Παπαιωάννου, για την υποβολή προσφοράς,
21. Tον µε αριθµ. πρωτ. 65476/23-12-2021 φάκελο προσφοράς του κου Γεωργίου Παπαϊωάννου.
22. Tον µε αριθµ. πρωτ. 65672/23-12-2021 φάκελο προσφοράς της εταιρείας «Klift & Σια Ε.Ε.».
23. Tον µε αριθµ. πρωτ. 65764/23-12-2021 φάκελο προσφοράς του κου Χαρίλαου Τσερπέλη.
24. Tον µε αριθµ. πρωτ. 66265/24-12-2021 φάκελο προσφοράς του κου Παναγιώτη Καγκαράκη.
25. Το µε αριθµ. πρωτ. 66936/28-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρµοδίας υπαλλήλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Επικυρώνει το µε αριθµ. πρωτ. 66936/28-12-2021 πρακτικό αξιολόγησης της αρµοδίας υπαλλήλου.
2. Αναθέτει απευθείας την ετήσια συντήρηση των εγκαταστάσεων των δυο κτιρίων του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου αναλυτικά ως εξής:
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Για την οµάδα «Α-Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων», στον κο Χαρίλαο Τσερπέλη (Α.Φ.Μ.:
111596162, ∆.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και έδρα στην οδό Αργολίδος 10, 136 71 – Αχαρνές, Τηλ.:
6974922511), ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 8.650,00 €, συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24 %.



Για την οµάδα «Β-Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτηµάτων», στον κο Παναγιώτη
Καγκαράκη (Α.Φ.Μ.: 047925301, ∆.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και έδρα στην οδό Αναγν. Κιουρκακιώτη
45, 136 73 – Αχαρνές, Τηλ.: 6974810873), ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 1.488,00 €,

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %.


Για την οµάδα «Γ-Συντήρηση των πέντε (5) ανελκυστήρων», στην εταιρεία «Klift & Σια Ε.Ε.»
(Α.Φ.Μ.: 800798969, ∆.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και έδρα στην οδό Λ. Καραµανλή 13 & Μεσσηνίας, 136
74 – Αχαρνές, Τηλ.: 210 2407783), η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 2.976,00 €,

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %.


Για την οµάδα «∆: Συντήρηση Συστηµάτων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ γεννητριών)
– Υποσταθµών Μέσης Τάσης – UPS», στον κο Γεώργιο Παπαϊωάννου (Α.Φ.Μ.: 056047638,
∆.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και έδρα στην οδό Αγ. Παρασκευής 8, 136 71 – Αχαρνές, Τηλ.: 210 2462845), ο
οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 2.604,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %.



Για την οµάδα «Ε: Συντήρηση ψυκτών και κλιµατιστικών µηχανηµάτων», στον κο Γεώργιο
Παπαϊωάννου, (Α.Φ.Μ.: 056047638, ∆.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και έδρα στην οδό Αγ. Παρασκευής 8,
136 71 – Αχαρνές, Τηλ.: 210 2462845), ο οποίος προσέφερε το συνολικό ποσό των 12.400,00 €,

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %.
3. Οι παρούσες αναθέσεις θα ισχύουν για δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή των σχετικών
συµβάσεων που θα ακολουθήσουν.

Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός

