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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 18454 

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αιγάλεω,18 /07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ. 1603 

     Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, 

Έχοντας υπόψη: 

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

2) Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145), που ρυθμίζει το καθεστώς της ανάληψης 

υποχρέωσης από τους διατάκτες και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), περί Δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

3) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011.  

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

6) Την αναγκαιότητα της δαπάνης «Εργασία συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών». 

7)  Την με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 38/14523/05.06.2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΜ.Η/M , προϋπολογισμού 15.000,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%. 

8) Την με αριθμ.1270/05-06-2018 (με αριθμ. Πρωτ. 14543/05-06-2018), Απόφαση Δημάρχου που 

την εγκρίνει. 

9) Την με αριθμ.315/19-06-2018 (ΑΔΑ:6ΝΗΠΩ6Ν-Τ48) Απόφαση του Οικ. Επιτροπής που  

εγκρίνει την Δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

24% Φ.Π.Α) για την «Εργασία συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών»  και διαθέτει τη 

σχετική πίστωση της εν λόγω δαπάνης, με  Κωδ. Αιτήματος 3/14555/14-06-2018,στα λογιστικά 

βιβλία του Δήμου. 

10)   Την αριθμ.Πρωτ.17333/04-07-2018, πρόσκληση του Αντιδήμαρχου Χωροταξίας, Αστικών                     

Δομών Αναπλάσεων και Δικτύων κου. Γεώργιου Παπαδιά προς τον Κ.Εμμανουήλ Μαθιουδάκη  

Γεωπόνο-Μηχανικό Ε.Δ.Ε περί υποβολής προσφοράς για την «Εργασία συντήρησης και 

επισκευής σιντριβανιών». 

    11) Την αριθμ.18163/13-07-2018, Οικονομική προσφορά της παρακάτω Ατομικής Επιχείρησης :        

Εμμανουήλ Μαθιουδάκη Γεωπόνο-Μηχανικό Ε.Δ.Ε για την «Εργασία συντήρησης και 

επισκευής σιντριβανιών». 
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                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 

 Α. Την Ανάθεση, για την «Εργασία συντήρησης και επισκευής σιντριβανιών», στην  μοναδική 

προσφορά  της  παρακάτω Ατομικής Επιχείρησης του Κου. Εμμανουήλ Μαθιουδάκη Γεωπόνο-

Μηχανικό Ε.Δ.Ε  με  Α.Φ.Μ. : 015138624, ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός 

Υψηλάντου 57- Αθήνα, Τ.Κ 11521, ΤΗΛ 210-7219427, έναντι του ποσού των 14.880,00 € ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% , και αναλυτικότερα: 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας συντήρησης Μονάδα μέτρησης Δαπάνη 

1. 

Συντήρηση των σιντριβανιών του Δήμου 

Αιγάλεω όπως αυτά περιγράφονται στην 

Τεχνική Περιγραφή 

Κατ’ αποκοπή 12.000,00 € 

Σύνολο :  12.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 2.880,00 € 

Τελικό σύνολο : 14.880,00 € 

 
 
 
Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον 
προϋπολογισμό δαπανών του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση και θα γίνει σε βάρος 
του  Κ.Α 30.6262.010 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. 

 

Και με τους εξής όρους: 

 

Γ. Η Προμήθεια θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -

ΤΜ.Η/M με υπ. αριθμ. Πρωτ 38/14523/05.06.2018, και αναλυτικότερα: 

 

Για τη συντήρηση και επισκευή των σιντριβανιών του Δήμου Αιγάλεω για τα παρακάτω επτά (7) 

σιντριβάνια. Ήτοι: 

1. Σιντριβάνι (στρογγυλό) πλατεία «Λεγανές» 

2. Σιντριβάνι (νεφρό) πλατεία «Λεγανές»   

3. Σιντριβάνι (μικρό) πλατεία «Λεγανές» 

4. Σιντριβάνι οδού Εδέσσης & Ηρακλείτου 

5. Σιντριβάνι πλατείας «Λέλας Καραγιάννη»  

6. Σιντριβάνι πάρκου «Μπαρουτάδικο»   

7. Σιντριβάνι Αιγάλεω 

Τα σιντριβάνια είναι κατασκευασμένα από μπετόν. Η τροφοδοσία τους γίνεται από το δίκτυο 

ύδρευσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και αποχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου. Στην λεκάνη τους  είναι  

εγκατεστημένα υποβρύχια φωτιστικά χαμηλής τάσης (24 V, 120 W) που τροφοδοτούνται από 

μετασχηματιστή o οποίος βρίσκεται μέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Η υδραυλική εγκατάσταση τους 

εξυπηρετείται από αντλίες για την παροχή νερού στους πίδακες. Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες είναι 
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στεγανοί ΙΡ 65 και βρίσκονται σε πίλλαρ, ενώ εσωτερικά των ηλεκτρολογικών πινάκων βρίσκονται οι 

αυτοματισμοί ασφαλείας της αντλίας για την παροχή νερού, του υποβρύχιου φωτισμού της λεκάνης 

και του συστήματος αυτόματης πλήρωσης του σιντριβανιού μέσω ενός ειδικού αισθητήρα στάθμης. 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής 

συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των 

σιντριβανιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ανάδοχος της εργασίας θα πρέπει να εκτελεί σε τακτά 

χρονικά διαστήματα (ανά εβδομάδα και μήνα) εργασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, 

ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής όλου του ηλεκτρομηχανολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δηλαδή αντλίες, ηλεκτροβάνες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικούς 

πίνακες, καλώδια, αισθητήρια, προβολείς και φωτιστικά σιντριβανιών, κ.λ.π.) καθώς επίσης και των 

αντίστοιχων υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, δικλείδες,  στεγανότητας των σιντριβανιών 

κ.λ.π).  

 

 
 

Δ. Η εργασία της συντήρησης θα γίνει μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  μέχρι τέλους του 
έτους 2018. 

 
 

 Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με.αριθμ.Πρωτ:38/14523/05.06.2018 

Τεχνική Έκθεση  της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΜ.Η/M καθώς και η με αριθμ. Πρωτ: 

18163/13-07-2018. Οικονομική προσφορά της παρακάτω Ατομικής Επιχείρησης : Εμμανουήλ 

Μαθιουδάκη Γεωπόνο-Μηχανικό Ε.Δ.Ε . 

 

Ζ. Ο ανάδοχος δύναται να αποζημιώνεται σε μηνιαία βάση (δηλαδή το 1/4 της συμβατικής αξίας της 

υπηρεσίας), για τις υπηρεσίες της μηνιαίας συντήρησης που προσφέρει σε σιντριβάνια που 

λειτουργούν. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σε δόσεις ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου 

παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, και του σχετικού 

Χρηματικού Εντάλματος από μέρους του Δήμου μας. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν και οι 

προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α., που θα αναγράφεται διακριτά, θα βαρύνει τον Δήμο 

μας.  

 Εσωτερική διανομή 

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) 

2.  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμ.Η/Μ) 

 

 

                                                                                                       Ο Δήμαρχος 

 

                                                                                                                    ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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