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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 6344

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω,  15/03/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.:     611  

     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  τις  εργασίες  καθαρισμού  και  ρύθμισης

καυστήρων και   λεβήτων  Σχολείων και κτιρίων  του Δήμου και συγκεκριμένα

την συντήρηση, ρύθμιση και έλεγχο  των καυστήρων (Πετρελαίου ή Φυσικού Αερίου)

και στον καθαρισμό των λεβήτων καπναγωγών και καμινάδων των εγκαταστάσεων

Κεντρικής  Θέρμανσης  των  Σχολείων  και  των  κτιρίων  που  χρησιμοποιούν  οι

Υπηρεσίες  του Δήμου Αιγάλεω.

7) Την με υπ. Αριθμ 5/02.02.2018 και με αριθμ πρωτ.2551/02.02.2018 Μελέτη- Τεχνική

Έκθεση της  Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του  Δήμου, προϋπολογισμού  13.000,00

ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την

αριθμ. 57/13-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΗΝΩ6Ν-Γ2Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

9)  Την με αριθμ. Πρωτ. 3995/20.02.2018 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών

του Δήμου, προς την ατομική επιχείρησης του ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΛΥΚΟΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    περί

υποβολής προσφοράς, σχετικά με τις εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων

και  λεβήτων Σχολείων και κτιρίων  του Δήμου

10)Σχετικά  με  τις εργασίες  καθαρισμού  και  ρύθμισης  καυστήρων  και

λεβήτων  Σχολείων  και  κτιρίων   του  Δήμου την  αριθ  πρωτ. 4446/26-02-2018

ΑΔΑ: ΩΒΟΝΩ6Ν-ΗΘΠ
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Οικονομική προσφορά της παρακάτω ατομικής επιχείρησης του ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΛΥΚΟΣ

–  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ  –  ΛΕΒΗΤΩΝ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Α.  Αναθέτουμε, σχετικά με τις εργασίες καθαρισμού και  ρύθμισης καυστήρων και

λεβήτων Σχολείων και κτιρίων  του Δήμου ,  στην παρακάτω  ατομική επιχείρησης της

ΗΛΙΑΣ  Ι.  ΓΛΥΚΟΣ  –  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ  –  ΛΕΒΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και Α.Φ.Μ.: 047616725 ,ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ με στοιχεία

επικοινωνίας, οδός: ΛΕΥΚΑΔΟΣ 50  ΤΚ 18121 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ τηλ: 210-5020275 μέχρι το

ποσό των 13.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %  και αναλυτικότερα:

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  α) το ποσό των 8.000,00 € μαζί με τον ΦΠΑ (24%) για τα

σχολεία του Δήμου (και ειδικότερα 4.500,00 € για λεβητοστάσια με καύσιμο Φ.Α και 3.500,00

€  για  λεβητοστάσια  με  καύσιμο  Πετρέλαιο),  σε  βάρος  του  Κ.Α.  15.6262.001 του

προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος για το 2018, β) το ποσό των  5.000,00 € μαζί με τον

ΦΠΑ (24%) για τα κτίρια του Δήμου (και ειδικότερα 2.500 € για λεβητοστάσια με καύσιμο Φ.Α

και 2.500,00 € για λεβητοστάσια με καύσιμο Πετρέλαιο), σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.002 του

προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος για το 2018 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές απόφασεις

ανάληψης υποχρέωσης. 

Γ.  Αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης  θεωρείται  η  αριθ  5/2.2.2018 με  αριθ.

Πρωτ.  2551/2.2.2018  Μελέτη-Τεχνική  Έκθεση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  υπηρεσιών  του

Δήμου,   καθώς και  η  με  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.  4446/06.02.2018 προσφορά της  ατομικής

επιχείρησης  με  την  επωνυμία:  ΗΛΙΑΣ  Ι.  ΓΛΥΚΟΣ  –  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Δ. Η διάρκεια εκτέλεσης εργασιών θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης  έως την εξάντληση

του ποσού της  ή έως 31-12-2018.

Α/Α ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΙΜΗ /ΤΕΜ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ

1 0 έως 150.000 Kcal/h 50,00 50,00
2 150.001 έως 300.000 Kcal/h 60,00 60,00
3 300.001 έως 500.000 Kcal/h 75,00 75,00
4 500.001 έως 800.000 Kcal/h 75,00 75,00
5 Μηνιαίος έλεγχος (ισχύς>400KW) 40,00€/μήνα 40,00€/μήνα

ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΔΑ: ΩΒΟΝΩ6Ν-ΗΘΠ
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 Ε. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την

υποβολή  από  τον  προμηθευτή  ισόποσου  εξοφλητικού  τιμολογίου.(Η  τιμολόγηση  των

εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, μετά το πέρας των εργασιών

ανά περιόδους και  εντός του τρέχοντος έτους.  Υπηρεσίες του αναδόχου,  που δεν έχουν

τιμολογηθεί  με  ευθύνη  του  ως  τις  31-12-2018,  δεν  μπορούν  να  εξοφληθούν  από  την

Υπηρεσία.)

                          Ο Δήμαρχος

 Εσωτερική   διανομή  

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

2.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΔΑ: ΩΒΟΝΩ6Ν-ΗΘΠ
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