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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 
 

Ο ∆ήµαρχος Χαλανδρίου έχοντας υπόψη: 

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

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

τροποποιήθηκε µε την Υ.Α 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 ∆ήµων 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 ∆ήµων 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. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 όσο αφορά την σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων . 

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ112
Α 

/13-7-2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοίκητων 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια » και άλλες διατάξεις. 

9. Την σχετική πίστωση 7.380,00€ που έχει γραφτεί στον Κ.Α.: 20.6262.02 του ψηφισθέντος 

προϋπολογισµού Ο.Ε.2016 µε τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο χώρο του αµαξοστασίου». 

10. Την 481/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

11. Tο γεγονός ότι απαιτούνται εργασίες συντήρησης του αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του 

αµαξοστασίου, για την διασφάλιση βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ως αναλυτικά 

περιγράφονται στην Α.Μ. 13/2016 συνολικού προϋπολογισµού 7.380,00€. 

12. Την µε Α.Μ. 13/2016 του Τµήµατος Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και 

Μηχανηµάτων ,της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης. 

13. Την καταχώρηση του πρωτογενές αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 16REQ004020578 2016-03-17.    

14. Την 204/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η ανωτέρω 

πίστωση µε  Α∆Α: ΩΕΝΩΩΗ∆-ΥΞΒ και  Α∆ΑΜ: 16REQ004100202 2016-03-30 (εγκεκριµένο 

αίτηµα).  

15. Την µε Α.Π. 9848/4.4.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στη 

ιστοσελίδα του ∆ήµου(www.halandri.gr) 

16. Το από 8/4/2016  πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, σύµφωνα µε το 

οποίο η επιτροπή εισηγείται τις εργασίες συντήρησης του αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του 
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αµαξοστασίου του ∆ήµου Χαλανδρίου, στον προµηθευτή «ΘΕΟ∆ΩΡΟ Γ. ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ –

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ», µε συνολικό ποσό προσφοράς 5.104,50€ συµπ/νου Φ.Π.Α.23%  . 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Εγκρίνουµε την σύναψη σύµβασης για τη συντήρηση αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του 

αµαξοστασίου του ∆ήµου Χαλανδρίου , προϋπολογισµού  7.380,00€ µε απευθείας ανάθεση. 

Β. Εγκρίνουµε τα συµβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση , ενδεικτικός προϋπολογισµός, τιµολόγιο 

προσφοράς και συγγραφή υποχρεώσεων)  της ανωτέρω εργασίας. 

Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση  εργασιών συντήρησης του αποχετευτικού αγωγού στο χώρο του 

αµαξοστασίου του ∆ήµου Χαλανδρίου στον προµηθευτή «ΘΕΟ∆ΩΡΟ Γ. ΑΝ∆ΡΩΝΗΣ –

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ» έναντι του ποσού των 5.104,50€ συµπ/νου ΦΠΑ 23%.  

∆. Οι υπηρεσίες από τον συγκεκριµένο πάροχο θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στην µε αριθµ.13/2016 µελέτη του Τµήµατος Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και 

Μηχανηµάτων ,της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης.  

Ε. Η πληρωµή της αξίας των τιµολογίων θα γίνεται µε  την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων  

πληρωµής  και την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών. 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                                 

και µε εντολή αυτού 

                                                                                              Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 Οικονοµ /∆ιοικητ.Υπηρεσιών  
                                                                                                                             
                       
 

                                                                                                                                             ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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