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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΑ, ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

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

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

Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.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 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 

όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  

4) Την με αρ. 567/2018 απόφαση ΔΣ Χαλανδρίου για έγκριση σκοπιμότητας και λήψη απόφασης 

περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα. 

5) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 18REQ004211737 2018-12-17 

6) Την με Α.Π. 2119/20-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ: 6Ι7ΝΩΗΔ-Δ96 ποσού 

1.000,00€  σε βάρος του Κ.Α.30.4162.08 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε.2018 και ποσού 

23.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.4162.08 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε.2019,   η οποία 

έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 

18REQ004262677 2018-12-24 (εγκεκριμένο). 

7)   Την με αριθμό 2084/24-12-2018 Απόφαση του Δημάρχου με ΑΔΑ: 6ΤΣ0ΩΗΔ-8ΔΔ με την οποία 

αποφασίσθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

8)Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και τις υποβληθείσες προσφορές. 

9) Το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την 

ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες επισκόπησης κτηρίων (κρουσίμετρα, εξαγωγή 

δοκιμίων και καρότων και λοιπές εργασίες) και διαχείριση φακέλων κτηρίων» στην εταιρεία με την 

ΑΔΑ: 6ΣΤΧΩΗΔ-9Ω6



επωνυμία  Δ. Μπαϊρακτάρης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε έναντι του ποσού των 20.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 

24% (4.800,00€)  σύνολο προσφοράς 24.800,00€.    

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας: «Εργασίες επισκόπησης κτηρίων (κρουσίμετρα, 

εξαγωγή δοκιμίων και καρότων και λοιπές εργασίες) και διαχείριση φακέλων κτηρίων», όπως 

ειδικότερα περιγράφονται οι εργασίες στην 156/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην 

εταιρεία με την επωνυμία Δ. Μπαϊρακτάρης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε, με Α.Φ.Μ. 095217665 και στοιχεία 

επικοινωνίας: Έδρα: Πεσμαζόγλου 17Α, 145 61, Κηφισιά, τηλ. 2108001025, έναντι του ποσού των 

20.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.800,00€), ήτοι συνολικού ποσού 24.800,00€.   

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

πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση ποσού 1.000,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων του 

έτους 2018, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.4162.08 και πίστωση ποσού 23.000,00€ στον 

προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2019, η οποία θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α., με τίτλο: «Εργασίες 

επισκόπησης κτηρίων (κρουσίμετρα, εξαγωγή δοκιμίων και καρότων και λοιπές εργασίες) και 

διαχείριση φακέλων κτηρίων».  

Γ. Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Δ. 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  

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

                                                                                                            Ο Δήμαρχος 

 

                     ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

                            
 

ΑΔΑ: 6ΣΤΧΩΗΔ-9Ω6
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