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                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 35608

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω  23-10-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 1618

     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 τη προμήθεια δυο (2) πολυμηχανημάτων τύπου

τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) για τις ανάγκες του τμήματος Αθλητισμού,

και για το Δημοτικό Στάδιο “Στ. Μαυροθαλασσίτης”. 

7) Την με αριθμ. Πρωτ.: 33325/05-10-2017 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας - Πολιτισμού

και Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού,  προϋπολογισμού 400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) την  με  αριθμ.  1466/05-10-2017 (με  αριθμ.  Πρωτ.  33422/05-10-2017),  Απόφαση

Δημάρχου που την εγκρίνει.

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

αριθμ. 482/10-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΡΡΩ6Ν-ΚΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με

αριθμούς  καταχώρισης 1020/05-10-2017, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την με αριθμ. Πρωτ.  34664/16-10-2017, Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Προϊσταμένης

του τμήματος Αθλητισμού,  της Δ/νσης Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς την

Εταιρεία  με  την  επωνυμία:  “Π.  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  Α.Ε.”  με  δ.τ.

“ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ”,  περί  υποβολής  προσφοράς,  σχετικά  με  την  προμήθεια  δυο  (2)

πολυμηχανημάτων  τύπου  τηλεομοιοτυπικών  μηχανημάτων  (fax)  για  τις  ανάγκες  του

τμήματος Αθλητισμού, και για το Δημοτικό Στάδιο “Στ. Μαυροθαλασσίτης”.
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11)  Με  αριθ.  Πρωτ.:  35389/20-10-2017 οικονομική  προσφορά  της  Εταιρείας  με  την

επωνυμία: “Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.”  με δ.τ. “ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ”. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α.  Σχετικά με  την  δαπάνη  για  την  προμήθεια  δυο  (2)  πολυμηχανημάτων  τύπου

τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) για τις ανάγκες του τμήματος Αθλητισμού, και για το

Δημοτικό  Στάδιο  “Στ.  Μαυροθαλασσίτης” από  την  Διεύθυνση  Παιδείας  -  Πολιτισμού  και

Αθλητισμού,  τμήμα Αθλητισμού  την Ανάθεση, στην μοναδική οικονομική προσφορά,  στην

Εταιρεία με την επωνυμία: “Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.” με δ.τ. “ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ”

και  Α.Φ.Μ.:  094501457,  με  στοιχεία  επικοινωνίας, οδός:  ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26,  ΑΘΗΝΑ,  τηλ:  210

3822516, έναντι του ποσού των 347,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %.   

Α/Α περιγραφή Καθ. αξία

1

2 πολυμηχανημάτων τύπου τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax)

Κατασκευαστής: SAMSUNG

Μοντέλο: Mono Laser MFP Xpress M2070FW

part number: SL-M2070FW

κατηγορία: πολυμηχανήματα

τεχνολογία: Laser 

χρώμα: MONO

μέγεθος χαρτιού: A4

εκτύπωση διπλής όψης: χειροκίνητη 

σύνδεση δικτύου: erthenet

ασύρματη σύνδεση: wireless 

παράλληλη σύνδεση: No parallel

φαξ:Fax

ταχύτητα (ISO): 20ppm (Mono)

προτεινόμενη μηνιαία παραγωγή: 500 σελ. 

280,00 ευρώ

ΦΠΑ 24% 67,20 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ 347,20 ευρώ

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 την Κ.Α.: 15 / 7135.008 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων,

fax κλπ  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
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Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με αριθμ. Πρωτ. 33325/05-10-2017
Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Αθλητισμού, καθώς και η
με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 35389/20-10-2017 μοναδική Οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου με
επωνυμία:“Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.” με δ.τ. “ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ”

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 Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τμήμα Αθλητισμού)

                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                                 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: 6ΑΣ4Ω6Ν-Γ8Λ
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