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ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                         
        
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: :  Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος συνοπτικού 
διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για την «προµήθεια υπηρεσιών συντήρησης και 
προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού κτιρίων (συντήρηση & επισκευή καυστήρων, κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων, φορητών πυροσβεστικών µέσων και προµήθεια κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων)». 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  06/29.01.2018 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε 
το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισµός : α) στην επιχείρηση   ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ  , ως προσωρινός ανάδοχος για την 
ΟΜΑ∆Α Α «συντήρηση και επισκευή καυστήρων δηµοτικών κτιρίων» και µέχρι το ποσό των 
5.468,90€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και β) στην επιχείρηση  AGTECH A.T.E.E., ως 
προσωρινός ανάδοχος για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ, « συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων δηµοτικών κτιρίων, προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών µηχανηµάτων 
και συντήρηση φορητών πυροσβεστικών µέσων» και µέχρι τα ποσά των 8.324,00€  
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και 3.937,25€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ 
αντίστοιχα. 

2.  Την από 06.02.2018  πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία 
κοινοποιήθηκε µε e-mail να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 5655/16.02.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της 
επιχείρησης   ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ   

4. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 5324/14.02.2018 φάκελο µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  της 
επιχείρησης   AGTECH A.T.E.E. 

5. Το υπ’αριθ. πρωτ. 7363/27.02.2018  Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 261/10.10.2017 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο : 

 
 «…Η Πρόεδρος της Επιτροπής και τα µέλη, λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016,  
2. Την µε αρ.: 34107/3073/23.10.2017 διακήρυξη του ∆ήµου ∆ιονύσου,  
3. Τον µε αρ. πρωτ. 5655/16-2-2018 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης  της εταιρείας ΑΦΟΙ 

ΜΑΡΗ ΟΕ, για την ΟΜΑ∆Α Α, συνολικού ποσού (5.468,90€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
4. Τον µε αρ. πρωτ. 5324/14-2-2018  φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης  της εταιρείας 

AGTECH ATEE, για τις  ΟΜΑ∆ΕΣ Β & Γ, συνολικού ποσού (12.261,25€), συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% 

 
προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόµισαν οι παραπάνω 
προσωρινοί ανάδοχοι. 
Κατά τον έλεγχο  διαπίστωσαν την πληρότητα και εγκυρότητά τους και προτείνουν  στην 
Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 



Σελίδα 2 από 2 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)», ως εξής: 
 
1. στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ, µε ΑΦΜ 099008023, ∆ΟΥ Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  για την OMA∆Α Α- 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ: 5.468,90€ συµπ.  ΦΠΑ 24% 
2. στην εταιρεία AGTECH ATEE, µε ΑΦΜ 999725355, ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  

ΟΜΑ∆Α Β- (Β.1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & (Β.2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
8.324,00€) συµπ.  ΦΠΑ 24%  & ΟΜΑ∆Α Γ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 3.937,25€ συµπ.  ΦΠΑ 24% (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΥ  ΟΜΑ∆ΩΝ Β& Γ 12.261,25€, ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%) 

 
λόγω του ότι η προσφορά τους ήταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως για τις 

παραπάνω προµήθειες. 

 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό. 
             
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα...» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ, 7363/27.02.2018  Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ ΟΕ  µε ΑΦΜ 099008023 ∆ΟΥ Β’ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  , ως οριστική ανάδοχο για την ΟΜΑ∆Α Α «συντήρηση και επισκευή 
καυστήρων δηµοτικών κτιρίων» και µέχρι το ποσό των 5.468,90€  συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν η χαµηλότερη  
. 
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης AGTECH A.T.E.E. µε ΑΦΜ 999725355  ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστική ανάδοχο για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β και Γ, « συντήρηση και επισκευή 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων δηµοτικών κτιρίων, προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων και συντήρηση φορητών πυροσβεστικών µέσων» και µέχρι τα ποσά των 
8.324,00€  συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ και 3.937,25€ συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ αντίστοιχα, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη 
του προϋπολογισµού.  . 
 
Η ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να  
τροποποιηθούν, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
 

Συνηµµένα:  
1) Το πρακτικο Νο2 της Ε∆  
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
 
 

  O ∆ήµαρχος  
   

   
 
 

  ∆ιονύσιος Ζαµάνης 


