
              

 

                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης  

Τμήμα  Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού  

Αρμόδια: Μ. Μπογέας 
Ταχ.Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου    
Ταχ. Κώδικας: 152 34                                                                                                        
Τηλ:        :    213.2023843                                                                                                                  
FAX:      :     213.2023846                                                       
Email      : promithies@halandri.gr                                    

                      Χαλάνδρι,  25.08.2017 
                      Αριθ. Πρωτ: 27707  
                      Aριθ. Αποφ.: 1232 

 
 

 

                 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΕΛΕΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ 
 
 

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 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007  

5) Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 1063/2017 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 

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

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 17REQ001605248 2017-06-28.  

7) Την 299/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΒΔΛΩΗΔ-ΖΓΛ σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της υπηρεσίας «Έλεγχος Δικτύων και Αποκατάσταση 

Αστοχιών σε αυτά», και αποφασίσθηκε η ανάθεση σε ανάδοχο λόγω της αδυναμίας 

υλοποίησης της ως άνω υπηρεσίας από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των ζητούμενων εργασιών καθώς απαιτούνται 

εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία και τεχνική υποστήριξη (ειδικό εξοπλισμό), που δεν 

εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του επιστημονικού δυναμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου.  

ΑΔΑ: ΩΗ4ΤΩΗΔ-Λ98



8)  Την 532/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6Α0ΜΩΗΔ-55Λ σύμφωνα με την 

οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 24.800,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 30.6279.01 

του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2017. 

9) Την με Α.Π. 23799/13-07-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ: 6Μ97ΩΗΔ-ΗΚΤ, 

και έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 

17REQ001691653 2017-07-13 (εγκεκριμένο) 

10) Το γεγονός ότι απαιτείται ο «Έλεγχος Δικτύων και Αποκατάσταση Αστοχιών σε αυτά», που 

αφορά στην απόφραξη, καθαρισμό, στον έλεγχο και στην αποκατάσταση των διαρροών στα 

δίκτυα αποχέτευσης των όμβριων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου που 

έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα έντονης δυσοσμίας και μόλυνσης και ειδικότερα στο δίκτυο 

ομβρίων με αποδέκτη το ρέμα Χαλανδρίου, όπως  ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό Α.Μ.: 59/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

10) Την με αριθμό 1082/2017 Απόφαση του Δημάρχου με ΑΔΑ: 7Σ0ΤΩΗΔ-Ω9Γ με την οποία 

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

11)Την με Α.Π.: 25817/01-08-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους  Α)ΜΑΡΚΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ, B)ΖΥΓΟΜΗΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ και Γ)ΜΠΟΥΡΛΩΤΟ  ΓΡΗΓΟΡΙΟ καθώς και τις 

υποβληθείσες προσφορές. 

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

την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Έλεγχος Δικτύων και Αποκατάσταση Αστοχιών σε 

αυτά» στον Μπουρλώτο Γρηγόριο, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήτοι: ποσό 

19.736,50€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 24.473,26€.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Έλεγχος Δικτύων και Αποκατάσταση Αστοχιών σε 

αυτά», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με Α.Μ.: 

59/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον Μπουρλώτο Γρηγόριο, με Α.Φ.Μ. 062602004 και 

στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αγ. Ισιδώρου 1 Τ.Κ. 11471, Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2103634284 έναντι 

του ποσού των 19.736,50€ ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% (4.736,76€), ήτοι συνολικό ποσό 

24.473,26€.   

B.Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και 

έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 30.6279.01 με τίτλο: «Έλεγχος Δικτύων και Αποκατάσταση Αστοχιών σε αυτά».  

ΑΔΑ: ΩΗ4ΤΩΗΔ-Λ98



Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται για διάστημα πέντε (05) μηνών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης και 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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ 
                        και με εντολή αυτού 
                         Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                        ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
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