
             

 

                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
Τµήµα  Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού  
Αρµόδια : Ε.Μανογιαννάκη 
Ταχ.∆/νση: Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου    
Ταχ. Κώδικας: 152 34                                                                  
Τηλ:        :    213.2023843                                                                                                                                                               
FAX:      :    213.2023846                                                           
Email      : promithies@halandri.gr                                    

                      Χαλάνδρι,    17.10.2016 
                      Αριθ. Πρωτ:  30347 

 
 
 
 
 

 

                 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  928 ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ (PH) KAI ΧΛΩΡΙΟΥ (CL) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών» 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο  2 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως 

προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  

5) Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η µε α,α, 1121/2016 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 

6) Το πρωτογενές αίτηµα1, το οποίο έχει καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ  16REQ005045658 2016-09-07 

7)  Την 589 /2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: ΨΠΠΜΩΗ∆-∆7Τ σύµφωνα µε 

την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί  πίστωση ποσού 2.500,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 

15.6262.03 του προϋπολογισµού ο.ε. 2016, και έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 16REQ005089222 2016-09-15 (εγκεκριµένο 

αίτηµα2) 

8) Το γεγονός ότι απαιτείται η προµήθεια ηλεκτροδίων και χλωρίου για την επισκευή αυτόµατου 

συστήµατος χλωρίωσης των δύο δεξαµενών του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», όπως  

ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της µε Α.Π.:22235/2016 

Τεχνική Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού & Ν. Γενιάς. 

                                                
1
 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 

2
 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 
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9) Την µε αριθµό 851/2016 Αριθµό Απόφαση του ∆ηµάρχου µε Α∆Α: ΩΡΧΣΩΗ∆-ΕΒΓ µε την  

µε την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της προµήθειας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές της µελέτης 

10) Την µε Α.Π.28559/2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

11)  το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύµφωνα µε το οποίο η αρµόδια υπηρεσία  

εισηγείται την ανάθεση της προµήθειας αντικατάστασης δύο (2) ηλεκτροδίων PH και δύο (2) 

ηλεκτροδίων υπολειµµατικού χλωρίου (CI) για την επισκευή του αυτόµατου συστήµατος 

χλωρίωσης CL-PH-RX DSC 3000 των δύο δεξαµενών του Αθλητικού Κέντρου «Ν.Πέρκιζας» 

στην εταιρία PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES Α.Ε.Τ.Ε.Σ, έναντι του ποσού των 

1.900,00 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 2.356,00€  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας δύο ηλεκτροδίων PH και δύο ηλεκτροδίων CL 

για την επισκευή του αυτόµατου συστήµατος χλωρίωσης CL-PH-RX DSC 3000 των δύο 

δεξαµενών του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών της µε Α.Π. 22235/2016 Τεχνικής Έκθεσης  της ∆/νσης Παιδείας, 

Αθλητισµού & Νέας Γενιάς στην εταιρία PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES Α.Ε.Τ.Ε.Σ, µε 

Α.Φ.Μ. 095622486 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΣΠ. ∆ΟΝΤΑ 12, Τ.Κ 117 43, Πόλη: 

ΑΘΗΝΑ, τηλ.:2109211600,  έναντι του ποσού των 1.900,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  

ήτοι συνολικού ποσού 2.356,00€  

B.Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος 

έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6262.03 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αυτόµατου 

συστήµατος χλωρίωσης».   

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών,  ορίζεται για διάστηµα ενός (1) µήνα 

από την ανάρτησή της παρούσας στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

∆. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται  µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 

πληρωµής, µετά την υποβολή τιµολογίων από τον προµηθευτή  και την προσκόµιση των 

νοµίµων δικαιολογητικών. 

                                                                                                                        

                                                                                          Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
       και µε εντολή αυτού 
       Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

         ΟΙΚΟΝΟΜ./∆ΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                           ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ  
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