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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ :3771 

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αιγάλεω, 16 /02/2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.245 

     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 για «Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού». 

7) Την με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 2533/02-02-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Παιδείας 

Πολιτισμού και Αθλητισμού /Τμήμα Aθλητισμού  προϋπολογισμού 372,00 ευρώ με το 

Φ.Π.Α. 24%. 

8) Την με αριθμ. 156/02-02-2018 (με αριθμ. Πρωτ. 2538/02-02-2018), Απόφαση Δημάρχου που 

την εγκρίνει. 

9) Την με αριθμ.49/06-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΔΤΩ6Ν-Π8Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

που  εγκρίνει την Δαπάνη και διάθεση πιστώσης ποσού 372,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

24% Φ.Π.Α) για την δαπάνη, «Επισκευή  του ισοθερμικού καλύμματος που καλύπτει την 

μεγάλη πισίνα του δημοτικού κολυμβητηρίου», και διαθέτει τη σχετική πίστωση της εν 

λόγω δαπάνης, με  αριθμό  καταχώρισης 2544/02-02-2018,στα λογιστικά βιβλία του Δήμου. 

10) Την αριθμ. 3071/08-02-2018, πρόσκληση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Παιδείας 

Πολιτισμού και Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού κας. Σοφίας Κορμέντζα προς  την 

επιχείρηση POOL SPORT E.E περί υποβολής προσφοράς για την δαπάνη «Επισκευή  του 

ισοθερμικού καλύμματος που καλύπτει την μεγάλη πισίνα του δημοτικού 

κολυμβητηρίου». 

11) Την αριθμ.3205/12-02-2018, Οικονομική προσφορά της παρακάτω επιχείρησης: POOL 

SPORT E.E για «Επισκευή  του ισοθερμικού καλύμματος που καλύπτει την μεγάλη 

πισίνα του δημοτικού κολυμβητηρίου». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

    Α. Την Ανάθεση, για την δαπάνη «Επισκευή  του ισοθερμικού καλύμματος που καλύπτει την 

μεγάλη πισίνα του δημοτικού κολυμβητηρίου», στην μοναδική οικονομική προσφορά της  

παρακάτω επιχείρησης POOL SPORT E.E και Α.Φ.Μ.: 099789972, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός 

Ι.ΦΙΞ 2 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Τ.Κ 17561, τηλ: 210-5559015 / 210-5559884, έναντι του ποσού των 

372,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και αναλυτικότερα: 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Φ.Π.Α 

24% 

 ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1. 

Επισκευή  κουβέρτας 1 280,00 67,20 347,20 

 

 

 

Α. Οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης 

Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 2533/02-02-2018,  
και συγκεκριμένα είναι: 

  

 Άπλωμα και έλεγχος των ισοθερμικών καλυμμάτων 

 Στέγνωμα και καθαρισμός των περιοχών που απαιτείται επισκευή 

 Επισκευή μεγάλων σκισιμάτων στο ένα φύλλο  

 Επισκευή μικρών τρυπών 

 Αντικατάσταση των πλαστικών κλιπ για την σύνδεση του μηχανισμού  

 Επισκευή στα σημεία που είναι εκτεθειμένο το συρματόσχοινο 

 Περιτύλιξη καλυμμάτων.  

 

 

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, η οποία θα βαρύνει 

την Κ.Α.: 15.6265.001 για «Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» 

και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

 

 

Γ. Η προθεσμία εκτέλεσης της επισκευής θα είναι εύλογη και θα ορίζεται συγκεκριμένα και 

αιτιολογημένα στην προσφορά του προμηθευτή. Η επανατοποθέτηση των καλυμμάτων στον 
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μηχανισμό περιτύλιξης και η μεταφορά από και προς το κολυμβητήριο, θα γίνει με μέσα μεταφοράς 
του Δήμου μας.  

 

Δ. Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η επισκευή και η τυχόν απαιτούμενη συντήρηση του 

ισοθερμικού καλύμματος, καθώς και ο αναλογούν Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται διακριτά και θα 

βαρύνει τον Δήμο μας. όπως  αναφέρεται στον Πίνακα του άρθρου 3 Τεχνικής Έκθεσης .  

                                                                               

Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με υπ. αριθμ. Πρωτ .: 1911/25-01-2018 

Τεχνική Έκθεση Δ/νσης Παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού /Τμήμα Πολιτισμού καθώς και η με 

αριθμ. Πρωτ : 3205/12-02-2018.,Οικονομική προσφορά της παρακάτω επιχείρησης POOL SPORT 

E.E . 

 

ΣΤ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή 
από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

  

Εσωτερική διανομή 

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

2.  Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού 

 

 

                                                                                                       Ο Δήμαρχος 

 

 

 

                                                                                                                 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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