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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

«Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» 
 

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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων . 

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010/13-7-2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

9. Την σχετική πίστωση 3.168,20€ που έχει γραφτεί στον Κ.Α.: 15.6265.08  του προϋπολογισµού 

Ο.Ε.2016 µε τίτλο: «Συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης στο Αθλητικό συγκρότηµα Ν. 

Πέρκιζας». 

10. Την µε α.α. 1104/2016 (Π.Α.Υ.) Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

11. Tο γεγονός ότι απαιτούνται οι εργασίες συντήρησης του υποσταθµού µέσης τάσης των 630KVA 

που βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Ν. Πέρκιζας», σύµφωνα µε την 84/2016 µελέτη 

της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

12.  Την 84/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

13. Το πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 16REQ004885972 2016-08-02     

ΑΔΑ: ΨΠΜ0ΩΗΔ-ΞΨ8



14. Την 546/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 

3.168,20€ µε  Α∆Α:Ω37ΟΩΗ∆-Θ4Ξ  Α∆ΑΜ: 16REQ004994670 2016-08-26 (εγκεκριµένο 

αίτηµα).  

15. Την µε Α.Π. 25126/2.9.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.halandri.gr) 

16. Τo πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσφορών σύµφωνα µε το οποίο η επιτροπή 

εισηγείται την ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του υποσταθµού µέσης τάσης 

των 630KVA που βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Ν. Πέρκιζας» στην εταιρεία ΙPEL 

Συστήµατα ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.Τ.Ε. µε ποσό προσφοράς 1.295,00€ + 310,80€ 

(ΦΠΑ 24%)=1.605,80€. 

 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Εγκρίνουµε την σύναψη ετήσιας σύµβασης (δύο επισκέψεις το χρόνο) για την συντήρηση του 

υποσταθµού µέσης τάσης των 630KVA που βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Ν. 

Πέρκιζας», προϋπολογισµού 3.168,20€, µε απευθείας ανάθεση. 

Β. Εγκρίνουµε τα συµβατικά τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές 

προδιαγραφές) της ανωτέρω υπηρεσίας. 

Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση των εργασιών για την ετήσια συντήρηση του υποσταθµού µέσης 

τάσης των 630KVA που βρίσκεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Ν. Πέρκιζας» στην εταιρεία 

ΙPEL Συστήµατα ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.Τ.Ε. έναντι του ποσού των 1.295,00€ + 

310,80€ (Φ.Π.Α. 24%)=1.605,80€ συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ 24%  . 

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

στην 84/2016 µελέτη της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 

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 

 

                     ΕΛΕΝΗ   ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ  

   

ΑΔΑ: ΨΠΜ0ΩΗΔ-ΞΨ8
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