
                                                                                                 

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αριθμ. Πρωτ.: 27081
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αιγάλεω,  01/11/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 2314 
           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 μέρους της  «  Προμήθειας οργάνων άθλησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις  », του

Δήμου Αιγάλεω.
6) Την αριθμ. 40/2018 (με αριθμ. Πρωτ. 21791/10-09-2018) ,  τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού &

Αθλητισμού ( Τμήμα Αθλητισμού ), προϋπολογισμού 24.614,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%  .
7) Την με αριθμ. 1795/21792/10-09-2018, Απόφαση  Δημάρχου που την εγκρίνει.
8) Το γεγονός ότι  η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει  αναληφθεί  νόμιμα με την αριθμ.  1119 (ΑΔΑ:

602ΤΩ6Ν-ΜΗΩ  & ΑΔΑΜ: 18REQ003665219), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου, με  αριθμό
καταχώρισης  αιτήματος 143/10-09-2018 , στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

9) Την με αριθμ. Πρωτ.  21964/12-09-2018  πρόσκληση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού ( Τμήμα
Αθλητισμού ),  προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.

10) Την με αριθμ. Πρωτ.  22508/18-09-2018 προσφορά, της εταιρείας με την επωνυμία “ Ι. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ – Π.
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε – ΟΡΓΑΝΑ & ΕΙΔΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ” με δ.τ. “ BODY
WORKS ” 

                        
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση μέρους της « Προμήθειας οργάνων άθλησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις » , όπως

ειδικότερα περιγράφεται  στην  αριθμ.  40/2018 (με  αριθμ.  Πρωτ.  21791/10-09-2018)  , τεχνική έκθεση της  Δ/νσης

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού ( Τμήμα Αθλητισμού ) ,  στην παρακάτω εταιρεία  :

Στην εταιρεία με την επωνυμία “ Ι. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ – Π. ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε – ΟΡΓΑΝΑ & ΕΙΔΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

– ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ” με δ.τ. “ BODY WORKS ” , με στοιχεία επικοινωνίας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΗΒΩΝ 459  ,με στοιχεία επικοινωνίας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΗΒΩΝ 459  ,

ΠΟΛΗ: ΑΙΓΑΛΕΩ , Τ.Κ.: 122 43  , ΤΗΛ: 210 5314633  ,  ΑΦΜ : 999877062  ,  ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ  ,  συνολικής αξίαςΠΟΛΗ: ΑΙΓΑΛΕΩ , Τ.Κ.: 122 43  , ΤΗΛ: 210 5314633  ,  ΑΦΜ : 999877062  ,  ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ  ,  συνολικής αξίας

4.336,28 ευρώ 4.336,28 ευρώ (με το ΦΠΑ 24 %)(με το ΦΠΑ 24 %)    & ειδικότερα :& ειδικότερα :

ΑΔΑ: 67ΣΞΩ6Ν-ΗΚΝ



Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ 
EMS – SELF GENERATING 
SYSTEM, ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

 2 1.099,00 € 2.198,00 € 527,52 € 2.725,52 €

2 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΟΤΕΡ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
(EMS – SELF – GENERATOR), 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

1 1.299,00 € 1.299,00 € 311,76 € 1.610,76 €

          Μερικό σύνολο : 3.497,00 €

          Φ.Π.Α 24% : 839,28 €

          Γενικό σύνολο : 4.336,28 €

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία του κάθε οργάνου είναι 2ετής

Ειδικότερα :                              

Προβλέπει την προμήθεια οργάνων άθλησης σε δημοτικούς αθλητικούς χώρους. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία, τόσο

για την συμπλήρωση του υπάρχοντος αθλητικού εξοπλισμού, όσο και για την αντικατάσταση αντίστοιχου παλαιού και

κατεστραμμένου εξοπλισμού, σε συγκεκριμένα αθλητικά κέντρα του Δήμου μας. Αυτά τα όργανα θα τοποθετηθούν στο

δημοτικό γυμναστήριο στο πρώην 15° Δ.Σ. και στο  δημοτικό γυμναστήριο στο πρώην 6° Δ.Σ .

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως :

• Οι  ενδιαφερόμενοι  προμηθευτές  μπορούν  να  καταθέσουν  προσφορά  για  το  σύνολο  ή  για  μέρος  των

ζητούμενων αθλητικών οργάνων και  αντίστοιχα ο Δήμος μας μπορεί  να αναθέσει  την προμήθεια σε ένα ή

περισσότερους προμηθευτές.  Στην προσφορά τους θα αναφέρουν αναλυτικά και το χρόνο εγγύησης για την

καλή λειτουργία του κάθε οργάνου. Εάν μέρη του ίδιου οργάνου έχουν διαφορετικές εγγυήσεις να αναφερθούν

χωριστά.  Σε  κάθε περίπτωση η εγγύηση δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  του ενός  έτους,  ή  για  τα όργανα

εξωτερικού χώρου (με α/α 7 έως 14 σύμφωνα με την τεχνική έκθεση) των δύο ετών. 

• Να μεταφέρουν και να τοποθετήσουν τα αθλητικά όργανα με δικά τους μέσα και κόστος, με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο. 

ΑΔΑ: 67ΣΞΩ6Ν-ΗΚΝ



• Να παραδώσουν τα προς προμήθεια αθλητικά όργανα σε άριστη κατάσταση και ποιότητα, στο χρόνο και τον

τόπο που θα τους υποδειχθεί από τις υπηρεσίες μας. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης δεν θα μπορεί να

υπερβεί τις 45 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

• Να δεσμευθούν ότι θα έχουν διαθέσιμα εξαρτήματα και ανταλλακτικά των οργάνων που θα μας προμηθεύσουν,

τουλάχιστον για μια δεκαετία από την αγορά τους, ώστε να είναι δυνατή η όποια επισκευή τους στο διάστημα

αυτό 

• Οι τυχόν ευθύνες και υποχρεώσεις που ήθελε προκύψουν από την χρήση των οργάνων και έως την οριστική

παραλαβή τους, ανά ανάδοχο-προμηθευτή, που θα γίνει με τη λήξη του χρόνου εγγύησης ενός εκάστου, θα

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο-προμηθευτή (ή αναδόχους-προμηθευτές ανά περίπτωση).

• Η ευθύνη συντήρησης των οργάνων θα ανήκει και θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο-προμηθευτή (ή τους

αναδόχους-προμηθευτές), για όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας τους.  

ΒΒ.  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. 15.7135.023   και έχει

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

               

Γ.  Τέλος, η πληρωμή θα γίνει μετά τη λήψη των προμηθειών από το Δήμο μας, σύμφωνα με την προσφορά ενός

εκάστου,  δια της εκδόσεως των κατά περίπτωση νομίμων παραστατικών από τους αναδόχους και  του αντίστοιχου

Χρηματικού Εντάλματος στη συνέχεια από το Δήμο μας. Προϋπόθεση για την πληρωμή θα είναι η καλή λειτουργία των

οργάνων που θα μας προμηθεύσουν, καθώς και η κατάθεση της ζητούμενης στο άρθρο 5 της παρούσας εγγυητικής

επιστολής καλής λειτουργίας των οργάνων. 

      Εσωτερική διανομή

     1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

    (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

     2. Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

    (Τμήμα Αθλητισμού)                                                                                                         Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                         ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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