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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ Α.Μ.Ε.Α. 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

5) Τις διατάξεις του Ν.4555/19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»]. 

6) Το γεγονός ότι απαιτείται η εργασία συντήρησης και επισκευής μετά ανταλλακτικών του 

αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α. στο αθλητικό κέντρο «Ν.Πέρκιζας», όπως ειδικότερα περιγράφεται 

στην με αριθμό 104/2018 μελέτη του Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της 

Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 

7) Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ :18REQ003726206 2018-09-21. 

8) Τη με Α.Π. 33606/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (α.α. 1650) με ΑΔΑ: ΨΦΔΜΩΗΔ-

4ΔΦ και με ΑΔΑΜ:18REQ003740919 2018-09-25 (εγκεκριμένο) σύμφωνα με την οποία έχει 

εγκριθεί πίστωση ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6265.02 του προϋπολογισμού 

Ο.Ε.2018. 

ΑΔΑ: ΨΦΛΥΩΗΔ-1ΡΛ



10)Την με αριθμό 1404/2018 Αριθμό Απόφαση του Δημάρχου με ΑΔΑ:ΩΟΘ3ΩΗΔ-4ΟΞ  με την 

οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς. 

11)Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και την υποβληθείσα προσφορά 

12)Tο πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται 

την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης-επισκευής μετά 

ανταλλακτικών του αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α.» για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας, αθλητισμού και 

Νέας Γενιάς στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΙΚΕ» με την 

προσφερόμενη τιμή 1.612,90ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% (387,10€) = σύνολο προσφοράς 2.000,00€ 

διότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμόν 104/2018 μελέτης της υπηρεσίας και έχει 

όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης-επισκευής μετά 

ανταλλακτικών του αναβατορίου Α.Μ.Ε.Α.», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 104/2018 μελέτη 

της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΙΚΕ»  με Α.Φ.Μ. 800905141 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός: 

Εθνάρχου Μακαρίου αρ.11 Τ.Κ.: 65403 Πόλη: Καβάλα, τηλ.: 2510-223706 έναντι του ποσού των 

1.612,90 ευρώ ,πλέον Φ.Π.Α. 24% (387,10€),  ήτοι συνολικού ποσού  2.000,00€  

Αναλυτικά, το τιμολόγιο της αναδόχου εταιρείας έχει ως κατωτέρω: 

Είδος Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 

ΚΟΣΤΟΣ Φ.Π.Α.(24%) 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Εργασίες συντήρησης 

(συμπεριλαμβάνεται 

αντικατάσταση ή 

αποκατάσταση φθαρμένων 

ανταλλακτικών) 

Υπηρεσία 01 362,90€ 87,10€ 450,00€ 

Ανταλλακτικά (εφόσον 

απαιτηθούν) 

Υπηρεσία 01 1.250,00€ 300,00€ 1.550,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

2.000,00€ 

 

B. Για τη δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση 

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.:15.6265.02 με 

τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».   

ΑΔΑ: ΨΦΛΥΩΗΔ-1ΡΛ



 Γ. Ο χρόνος των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Δ. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου της Διεύθυνσης, θα 

διαπιστώνεται η ανάγκη ή μη προμήθειας ανταλλακτικών. Οι εργασίες συντήρησης θα 

πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία στο Αθλητικό Κέντρο Ν.Πέρκιζας, ανά 

εξάμηνο και θα αφορούν: 

 Στις ακίδες και τις αρθρώσεις 

 Στη ζώνη ασφαλείας και στις κλειδαριές 

 Στις ηλεκτρικές συνδέσεις και καλωδιώσεις 

 Στη στάθμη του λαδιού στην δεξαμενή λαδιού 

 Στις υποδοχές κυλίνδρου για διαρροές λαδιού 

Και ανά έτος θα αφορούν: 

 Στους κυλίνδρους πίεσης λαδιού 

 Στις υδραυλικές εφαρμογές και συσκευές ασφαλείας 

 Στη μονάδα σασί 

 Αντικατάσταση των αυτοκόλλητων αν έχουν υποστεί ζημιά 

 Στη στάθμη του λαδιού 

 Στις ακίδες και τις αρθρώσεις 

 Στη ζώνη ασφαλείας και τις κλειδαριές 

 Στις ηλεκτρικές συνδέσεις και καλωδιώσεις με δοκιμή 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση χρηματικών 

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

των νομίμων δικαιολογητικών, εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 

πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των ειδών και την ποιότητα της προσφερόμενης 

εργασίας . 

 ΣΤ. 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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

       ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

και με  εντολή αυτού 
H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

                         ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ   

      

 

ΑΔΑ: ΨΦΛΥΩΗΔ-1ΡΛ
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