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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης  

Τμήμα  Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού  

Αρμόδιος : Β. Σπηλιοπούλου   

Ταχ. Δ/νση: Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου    
Ταχ. Κώδικας: 152 34                                                               

Τηλ:        :    213.2023848                                                          

FAX:       :    213.2023846                                                           

Email      : promithies@halandri.gr                                   

            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

            Χαλάνδρι,      26/07/2016                 

Αριθ. Αποφ: 705         

 

 

 

 

 

 

                 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

«Για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση 

της κολυμβητικής δεξαμενής ¨Μ.Παπαγιαννόπουλος¨». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ως ισχύει σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αρ. υπουργική απόφαση 35130/739-11/08/10 ΦΕΚ 

1291/Β/11.08.2010 (Αύξηση ορίου σε 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.). 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 και του άρθρου 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων». 

5. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008, περί εκτελέσεως έργων και εργασιών Ο.Τ.Α.   

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7. Την σχετική πίστωση 5.300,00€ που έχει γραφτεί στον Κ.Α.:15.6262.06 του ψηφισθέντος 

προϋπολογισμού Ο.Ε.2016 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 

8. Την 889/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

9. Το γεγονός ότι απαιτείται η εργασία για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής ¨Μ.Παπαγιαννόπουλος¨, σύμφωνα 

με την υπ΄ αρ.63/2016 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

10. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:16REQ004513178 2016-06-02.  

11. Την 347/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ποσού 5.300,00€ με 

ΑΔΑ: 6Ρ2ΣΩΗΔ-26Σ και ΑΔΑΜ: 16REQ004569860 2016-06-13 (Εγκεκριμένο αίτημα). 

12. Την υπ΄ αρ.63/2016 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

13. Την  με Α.Π. 18996/28.06.2016  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
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14. Το από 13/07/2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με το οποίο η 

Επιτροπή Εισηγείται την ανάθεση εργασίας για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής ¨Μ.Παπαγιαννόπουλος¨, στην 

εταιρεία «ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ, Α. ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ» η οποία 

προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, με συνολικό ποσό προσφοράς 4.699,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.24%).  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας (συντήρηση και επισκευή) λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής ¨Μ.Παπαγιαννόπουλος¨ του Δήμου Χαλανδρίου, 

προϋπολογισμού 5.300,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση. 

 

Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ΄ αρ.63/2016 μελέτης της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Γ.  Αναθέτουμε την εργασία με αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

για την αποκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής ¨Μ.Παπαγιαννόπουλος¨, στην εταιρεία «ΓΗ ΚΑΙ 

ΥΔΩΡ, Α. ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ» η οποία προσέφερε τη 

χαμηλότερη τιμή, με συνολικό ποσό προσφοράς 4.699,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.24%) 

 

Δ. Η εργασία για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση 

της κολυμβητικής δεξαμενής ¨Μ.Παπαγιαννόπουλος¨ του Δήμου Χαλανδρίου θα έχει διάρκεια για έως 

και την 10η Οκτωβρίου 2016 από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ε. Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων, θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων  πληρωμής, μετά την 

υποβολή ισόποσων  εξοφλητικών τιμολογίων  και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

  

                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                   ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

                                                                                            και με  εντολή αυτού 

                     H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

                                                                                              ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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