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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ :17323

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω   04/07/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.:1496

     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 που  αφορά  τη  προμήθεια   Έγκριση  μελέτης  για  την
εκτέλεση της εργασίας  «Αποκατάσταση τμήματος γλυπτού Εθνικής Αντίστασης στην
πλατεία 29ης Σεπτεμβρίου».

7) Την  με  αριθμ.  Πρωτ.:  13240/24-05-2018 Τεχνική  Έκθεση  της  Δ/νσης  Tεχνικών
Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 15.202,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. Πρωτ.: 13241/1225/24-05-2018 Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
286/29-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΛΩ6Ν-05Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό
καταχώρισης 873/29-05-2018, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10)Την με αριθμ. Πρωτ. 14537/05-06-2018, πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης Tεχνικών
Υπηρεσιών, περί υποβολής προσφορών, σχετικά με τη  δαπάνη  που αφορά προμήθεια
«Αποκατάσταση  τμήματος  γλυπτού  Εθνικής  Αντίστασης  στην  πλατεία  29ης
Σεπτεμβρίου». της Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών.

11)Σχετικά με τη  δαπάνη που αφορά τη προμήθεια   τη με αριθμ. Πρωτ.:  16632/27-06-2018,
μοναδική Οικονομική προσφορά  του κ .ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΓΛΥΠΤΗ).
         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
    Α.  Αναθέτουμε,  σχετικά  με τη  προμήθεια    «Αποκατάσταση τμήματος γλυπτού Εθνικής
Αντίστασης στην πλατεία 29ης Σεπτεμβρίου» .της  Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών  στον
 κ.  ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ (ΓΛΥΠΤΗ) με Α.Φ.Μ.:  022493716 και  Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ με στοιχεία
επικοινωνίας, οδός: ΠΑΞΩΝ ΤΘ 1040-19009 ΠΙΚΕΡΜΙ ΡΑΦΗΝΑ  έναντι του ποσού των 
15.165,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και ειδικότερα: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
 Για την ολοκλήρωση του προπλάσματος 
σε φυσικό μέγεθος από πηλό

   

3.590,00

2
.Για την ολοκλήρωση του εκμαγείου από 
γύψο

2.490,00

3

Για την ολοκλήρωση της χύτευσης 
κατάλληλου κράματος ορειχάλκου με 
τήρηση όλων των κανόνων της τέχνης 
και της τεχνικής και την αφαίρεση του 
εκμαγείου, τη μηχανική κατεργασία των 
επιφανειών και τη χημική επεξεργασία 
του ανάγλυφου με το κατάλληλο μείγμα 
το οποίο θα προστατεύσει τον ορείχαλκο 
από την ατμοσφαιρική υγρασία και 
ρύπανση και θα προσδώσει στο 
ανάγλυφο την επιθυμητή απόχρωση που
θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου 

3.590,00

4

Για την ολοκλήρωση της μεταφοράς, την 
τοποθέτηση και συναρμογή του τμήματος
του γλυπτού επί τόπου του μνημείου της 
Εθνικής Αντίστασης στην πλατεία 29ης 
Σεπτεμβρίου 

2.560,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.230,00

Φ.Π.Α 24% 2.935,20

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 15.165,20

Επίσης
Α.Το  τμήμα  του  γλυπτού  που  θα  αντικαταστήσει  αυτό  που  εκλάπη  θα  είναι  αντίγραφο  του
κλαπέντος το οποίο είχε φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Σώτος Αλεξίου. 
Η  ανάγλυφη  παράσταση  θα  αποτελείται  από  δύο  φιγούρες  από  κατάλληλο  κράμα ορειχάλκου
( γυναικεία & παιδική) . 
Θα κατασκευαστεί πρώτα πρόπλασμα από πηλό σε φυσικό μέγεθος, μετά εκμαγείο (καλούπι) από
γύψο ακολούθως δε,  θα γίνει η χύτευση κατάλληλου κράματος ορειχάλκου με τήρηση όλων των
κανόνων της τέχνης και της τεχνικής . Μετά την αφαίρεση του εκμαγείου θα ακολουθήσει μηχανική
κατεργασία των επιφανειών καθώς και χημική επεξεργασία του ανάγλυφου με το κατάλληλο μείγμα
το οποίο αφ΄  ενός θα προστατεύσει τον ορείχαλκο από την ατμοσφαιρική  υγρασία και ρύπανση
αφ΄ ετέρου δε, θα προσδώσει στο ανάγλυφο απόχρωση που θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου. Θα
ακολουθήσει η μεταφορά, η τοποθέτηση, η στερέωση επί τόπου καθώς και η συναρμογή με το
υπάρχον τμήμα του γλυπτού.
Η  Συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  παραπάνω  εργασίας  ορίζεται   σε  εβδομήντα  (70)
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Σε περίπτωση υπέρβασής της συνολικής, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το
5ο/οο (πέντε τοις χιλίοις) του ποσού της Σύμβασης  (χωρίς Φ.Π.Α) , για κάθε μέρα και για διάστημα
15 ημερών, εκτός αν η υπέρβαση θεωρηθεί δικαιολογημένη ή αναγκαία οπότε θα δίνεται Παράταση
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,  μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Εάν μετά την παρέλευση και των 15 ημερών που επιβάλλεται η ποινική ρήτρα δεν έχει εκτελεστεί η
εργασία , ο Δήμος μπορεί χωρίς άλλη διαδικασία να την αναθέσει  αλλού και να καταλογίσει την
σχετική  δαπάνη σε βάρος του αναδόχου.
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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 ΚΑ: 30.6262.011 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με αριθ. Πρωτ.  14537/05-06-2018,
πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης Tεχνικών Υπηρεσιών,  καθώς και η με υπ. αριθμ. Πρωτ.:
16632/27-06-2018, μοναδική Οικονομική προσφορά  του κ .ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΓΛΥΠΤΗ).

 Δ. 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/νση Tεχνικών Υπηρεσιών

                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
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