
                                                                                                 

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19446
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αιγάλεω,  31/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 1669
           Ο  Δήμαρχος Αιγάλεω,

          
             Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Tις 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) Την αναγκαιότητα της   «  Προμήθειας  απαραίτητων  υλικών για το μηχανοστάσιο  – λεβητοστάσιο  του

κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου », του Δήμου μας.
6) Την αριθμ. 36/2018 (με αριθμ. πρωτ. 16758/28-06-2018), τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού &

Αθλητισμού (Τμήμα Αθλητισμού), προϋπολογισμού 16.244,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%  
7) Την με αριθμ. 1441/16759/28-06-2018, Απόφαση  Δημάρχου που την εγκρίνει.
8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.  350/03-07-2018

(ΑΔΑ: 6Β10Ω6Ν-ΝΙΨ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. κωδικό αιτήματος 45/16760/28-06-
2018 και με  αριθμό  καταχώρισης  983/09-07-2018 , στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

9) Την  αριθμ.  17660/09-07-2018 πρόσκληση  της  Δ/νσης  Παιδείας  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  (Τμήμα
Αθλητισμού)  προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.

10) Την  με  αριθμ.  πρωτ.  17972/11-07-2018  προσφορά,  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  “ Ελευθεριάδης  Κ.
Γεώργιος Πισίνες - Sauna – Hamam – Spa Χημικά – Επεξεργασία Νερού ”, με δ.τ. “ Ocean Blue ” .
                                                                          
                        

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  «  Προμήθειας απαραίτητων υλικών για το μηχανοστάσιο – λεβητοστάσιο του

κολυμβητηρίου  και  του  κλειστού  γυμναστηρίου »,του  Δήμου μας  ,  όπως  ειδικότερα  περιγράφεται  στην  αριθμ.

36/2018 (με αριθμ.  Πρωτ.  16758/28-06-2018 ) , τεχνική έκθεση της  Δ/νσης Παιδείας,  Πολιτισμού & Αθλητισμού

(Τμήμα Αθλητισμού) ,  συνολικού ποσού  16.244,00  ευρώ, (με το Φ.Π.Α. 24 %) .

Εταιρεία με την επωνυμία “  “ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΙΝΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΙΝΕΣ – SAUNA – HAMAM - SPASAUNA – HAMAM - SPA ΧΗΜΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ –

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ” με δ.τ “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ” με δ.τ “ OCEAN BLUE   OCEAN BLUE  ”,  ”,  με στοιχεία επικοινωνίας, οδός : Μαρκόνι 33 , Πόλη: ΑΓ.με στοιχεία επικοινωνίας, οδός : Μαρκόνι 33 , Πόλη: ΑΓ.

Δημήτριος , Τ.Κ.: 173 41 ,  ΑΦΜ : 067691300,  ΔΟΥ : ΑΓ. Δημητρίου, τηλ.: 210 9855823,  συνολικής αξίαςΔημήτριος , Τ.Κ.: 173 41 ,  ΑΦΜ : 067691300,  ΔΟΥ : ΑΓ. Δημητρίου, τηλ.: 210 9855823,  συνολικής αξίας   16.120,00  16.120,00

ευρώ ευρώ (με το(με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %)    που αναλαμβάνει τις εξής δράσεις:που αναλαμβάνει τις εξής δράσεις:

    

ΑΔΑ: Ω8ΓΔΩ6Ν-ΞΡΗ



Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1 Ηλεκτρονική πλακέτα αυτόματου συστήματος
μέτρησης και ελέγχου χλωρίου / ph

2 500,00 € 1.000,00  €

2 Αμπερομετρικά ηλεκτρόδια ελευθέρου χλωρίου
0 – 10 mg/1

2 820,00  € 1.640,00  €

3 Ηλεκτρόδια Ph 0/14 7bar/70 º C 2 200,00  € 400,00  €

4 Φίλτρο ηλεκτρονικού συστήματος 60 micro
πλενόμενο

2 100,00  € 200,00  €

5 Εναλλάκτης θερμότητας ως άνω και υλικά
(γωνίες μούφες, σωλήνες, στηρίγματα κλπ) 

για την τοποθέτησή του

1 5.120,00  € 5.120,00  €

6 Μοτέρ αξόνων ισοθερμικών καλυμμάτων 2 2.320,00  € 4.640,00  €

                          ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ :                                 13.000,00 €

ΦΠΑ 24% :                                 3.120,00 €

                            ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :                                 16.120,00 €

   Η εγγύηση των παραπάνω υλικών ορίζεται για 2 έτη .

   Ειδικότερα :                              

      Αφορά  την προμήθεια των απαραίτητων υλικών που απαιτούνται για αντικατάσταση παλαιών, χαλασμένων  

   και μη λειτουργικών, καθώς και των απαιτούμενων παράλληλων εργασιών, με σκοπό τη σωστή λειτουργία του

   μηχανοστασίου-λεβητοστασίου του δημοτικού κολυμβητηρίου. Η δυσλειτουργία των πλακετών ηλεκτρονικών

   συστημάτων, με τα παρεπόμενα τους (ηλεκτρόδια και φίλτρα), καθώς και του υπάρχοντα εναλλάκτη, με τις

   αντίστοιχες ζημιές και φθορές που έχουν υποστεί εκ του λόγου τούτου, έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων να μην

   θερμαίνεται σωστά το νερό των δύο κολυμβητικών δεξαμενών, να υπάρχουν συχνά διακοπές λειτουργίας των  

   μηχανημάτων κ.λπ. Επίσης, είναι αναγκαία και η αντικατάσταση των «καμένων» μοτέρ των αξόνων των ισοθερμικών

   καλυμμάτων, αφού και αυτά είναι απαραίτητα για την καθημερινή περιτύλιξη των καλυμμάτων της μεγάλης πισίνας.

 Οι ανάδοχοι υποχρεούνται όπως :

• Να υποβάλλουν προσφορά που θα είναι ενιαία, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και εργασιών, 
αποκλειόμενης της τυχόν επιμέρους προσφοράς, για λόγους επισκεψιμότητας στο χώρο ενός μόνο συνεργείου, 
για τις απαιτούμενες εργασίες, με ενιαία και την όποια ευθύνη έναντι του Δήμου μας. Στην προσφορά επίσης, 
θα αναγράφεται και η εγγύηση του κάθε προσφερόμενου υλικού, η οποία θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μηνών.

•  Η προμήθεια των απαιτούμενων μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υλικών για το μηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο

του δημοτικού κολυμβητηρίου, τα οποία σημειωτέον θα είναι κατάλληλα γι αυτά που πρόκειται να 
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αντικαταστήσουν και θα συνεργάζονται πλήρως με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς και οι αντίστοιχες 
εργασίες (τοποθέτησης, δοκιμών, συντήρησης κ.λπ.), θα πρέπει να έχουν περατωθεί εντός 15 ημερών από την 
ανάθεσή τους. 

• Η ενσωμάτωση των υλικών της προμήθειας και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, θα γίνουν στο χώρο 
μας ή στο συνεργείο του αναδόχου, με ευθύνη και με μέσα του, συμπεριλαμβανομένης και της παραλαβής και 
επιστροφής των αντλιών στο χώρο μας, εάν απαιτηθεί η μεταφορά τους σε συνεργείο. 

• Τα παλαιά μηχανήματα, ανταλλακτικά και υλικά, που θα αντικατασταθούν, θα παραμείνουν στο Δήμο μας, με 
υποχρέωση του προμηθευτή να αναφέρει εγγράφως στην υπηρεσία Αθλητισμού,εάν αυτά μπορούν να 
επισκευαστούν ή θα πρέπει να θεωρηθούν «άχρηστο υλικό».

         Β         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 τον  Κ.Α. 
         15.6662.003   και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
               
         Γ.  Η πληρωμή θα γίνει από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων
         φορολογικών στοιχείων από τον προμηθευτή και μετά το πέρας των εργασιών και την δοκιμή καλής λειτουργίας
         των συστημάτων που τοποθετήθηκαν τα υπό προμήθεια υλικά , στο  δημοτικό κολυμβητήριο . 

      Εσωτερική διανομή

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

   (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

   (Τμήμα Αθλητισμού)
                                                                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

                                                                                                                           ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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