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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.33451

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω, 05/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. 1469

Ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω,

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

• Του Π.Δ 113/2010 και της αριθμ.30/2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.ΗΛ.ΔΙΑΚ., για την

εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Π.Δ.

• Τις διατάξεις του Ν.4013/2011. 

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

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

• Την αναγκαιότητα της  εργασίας  ''Παροχή υπηρεσιών ειδικής φύσεως για την

ενίσχυση  της  διαχειριστικής  ικανότητας  του  Δήμου  Αιγάλεω  για  την

υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα

της κοινωνικής πολιτικής, της νέας επιχειρηματικότητας και των δράσεων

Ο.Χ.Ε''.

• Τη με αριθμ.  54/29041/31-08-2017 Μελέτη της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,

ανάπτυξης  &  διαφάνειας  (Τμήμα  Προγραμματισμού  &  Ανάπτυξης),

προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.24%.

• Τη με αριθμ. 1281/29252/01-09-2017 Απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει.

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

αριθμ.  419/12-09-2017 (ΑΔΑ:ΩΑΕ0Ω6Ν)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με

αριθμό καταχώρισης 953/07-09-2017 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

• Τις με αριθμ. Πρωτ. : 

α)  31153/18-09-2017 πρόσκληση  του  Προϊστάμενου  Καθαριότητας  και

Ανακύκλωσης   προς την ''ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.'',  περί

υποβολής προσφοράς,

β)  31154/18-09-2017  πρόσκληση  του  Προϊστάμενου  Καθαριότητας  και

Ανακύκλωσης  προς την '' ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. '',

περί υποβολής προσφοράς,                                
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• Τις με αριθμ. Πρωτ. Προσφορές: 

α)  31524/20-09-2017  προσφορά της  Ανώνυμης  Εταιρείας με  την  επωνυμία

''ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ .'' και

με δ.τ. ''PROOPSIS CONSULTING A.E.''

β)  31527/20-09-2017   προσφορά  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία

''ΠΛΕΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ '' και με δ.τ.

''ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε.''

                                               

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

       Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της εργασίας ''Παροχή υπηρεσιών ειδικής φύσεως

για  την  ενίσχυση  της  διαχειριστικής  ικανότητας  του  Δήμου  Αιγάλεω  για  την

υλοποίηση και  παρακολούθηση  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  στον  τομέα της

κοινωνικής πολιτικής, της νέας επιχειρηματικότητας και των δράσεων Ο.Χ.Ε'', όπως

ειδικότερα  περιγράφεται  στην  με  αριθμ.  54/29041/31-08-2017 Μελέτη,  στην

οικονομικότερη  προσφορά  της  Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία: ''ΠΡΟΟΨΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Α.Ε.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  '' και  με  δ.τ.

''PROOPSIS CONSULTING A.E.'' και Α.Φ.Μ 997982980 με στοιχεία επικοινωνίας, οδός:

Τρεμπεσίνας 32, Τ.Κ.12136  Πόλη:  Περιστέρι,  τηλ.:210 5244760 έναντι  του ποσού των

24.552,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, που αναλύεται ως εξής:  (19.800,00

ευρώ + 4.752,00 ευρώ Φ.Π.Α. 24%  = 24.552,00 ευρώ).

Ειδικότερα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ

Ποσότητα
σε

ανθρωπο-
ημέρες

απασχό-
λησης

Τιμή
Μονά-

δας
Συν. Τιμή

   1.

''Παροχή  υπηρεσιών  ειδικής

φύσεως  για  την  ενίσχυση  της

διαχειριστικής  ικανότητας  του

Δήμου Αιγάλεω για  την υλοποίηση

και  παρακολούθηση

συγχρηματοδοτούμενων  έργων

στον  τομέα  της  κοινωνικής

πολιτικής,  της  νέας

επιχειρηματικότητας  και  των

δράσεων Ο.Χ.Ε''

160 123,75 € 19.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.800,00 €
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Φ.Π.Α.
24%

4.752,00 €

Συνολική
αξία με
Φ.Π.Α.

24.552,00 €

 Β. Η  δαπάνη  που  προκαλείται  από  τη  συγκεκριμένη  ανάθεση  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.

00.6142.009 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017.  

 Γ.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου τιμολογίου.

Eσωτερική διανομή

1.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

(Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2.Δ/νση Προγραμματισμού, ανάπτυξης & διαφάνειας 

(Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                    ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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