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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                               Αηγάιεσ,18/12/2018 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                                    Αξηζκ.Πξση.: 32853 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ 

Γ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Απιθμ. 2825 

Ο Γήμαπσορ Αιγάλευ, 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 ηεο 8/13.7.2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011.  

4. Σν άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6. Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξνκήζεηαο “ Εαπνηινιέπυν και λοιπών ςλικών νηζίδυν Ηεπάρ Οδού 

κ.λ.π.  ”, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε λεζίδα ηεο Ηεξά Οδνύ  ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ.  

7. Σελ αξηζκ. 26/27616/6.11.2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο ΠΡΑΗΝΟΤ – Σμήμα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ & 

Γιασείπιζηρ Τλικών, πξνϋπνινγηζκνύ 24.800,00 επξώ. 

8. Σελ κε αξηζκ. 2362/27749/7.11.2018  Απόθαζε Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ αξηζκ. 

1407/15.11.2018 (ΑΓΑ:Φ0ΓΟΧ6Ν-Κ4Ο) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη Αξηζκό 

Καηαρώξηζεο ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. 18REQ004023158/19.11.2018, κε αξηζκό θαηαρώξηζεο  αηηήκαηνο 

344/9.11.2018 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γήκνπ θαη αξηζκό θαηαρώξηζεο ζην ΚΖΜΓΖ 

18REQ003982450. 

10. Σελ κε αξηζκ.πξση. 30245/23-11-2018 πξόζθιεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηεο Γηεύζπλζεο Πξαζίλνπ 

πξνο ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

11. Σελ κε αξηζκ.πξση. 30750/28-11-2018 ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

        Α. Αλαζέηνπκε ηελ πξνκήζεηα “ Εαπνηινιέπυν και λοιπών ςλικών νηζίδυν Ηεπάρ Οδού κ.λ.π. ”,  νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε λεζίδα ηεο Ηεξά Οδνύ  ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη 

ζηελ αξηζκ. 26/27616/6.11.2018 Μειέηε ηεο Γ/λζεο ΠΡΑΗΝΟΤ – Σμήμα Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ & 

Γιασείπιζηρ Τλικών, ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία  “ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΖ ΜΔΡΟΠΖ ΖΛΗΑΥΣΗΓΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δ.η. ΖΛΗΑΥΣΗΓΑ PLAYGROUNDS A.E.  ” θαη ΑΦΜ 996940560, 

κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: ΘΖΒΧΝ 277 & ΟΡΤΕΟΜΤΛΧΝ 1 , Σ.Κ.12244, Πόιε: ΑΗΓΑΛΔΧ, ηει: 210-

 

ΑΔΑ: 6Ψ4ΘΩ6Ν-ΤΜΤ



9637524, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 24.800,00 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, πνπ  αλαιύεηαη σο εμήο: 

(20.000,00 επξώ + 4.800,00 επξώ ΦΠΑ 24%=24.800,00 επξώ). 

 και ειδικόηεπα: 

Α/Α 
Γιαζηάζειρ 
ανηικειμένος 

Μονάδα 
μέηπηζηρ  Ποζόηηηα Σιμή μονάδαρ ύνολο  

1 
Eμάγσλε δαξληηληέξα 
πιεπξάο 73cm ΣΔΜ. 16 600,00   9.600,00  

2 
Δμάγσλε δαξληηληέξα 
πιεπξάο 52cm ΣΔΜ. 20 520,00    10.400,00  

    
ύνολο 20.000,00  

    
ΦΠΑ 24% 4.800,00   

    
ύνολο Γαπάνηρ 24.800,00  

 
νη  πνζόηεηεο κπνξνύλ  λα  απμνκεησζνύλ ρσξίο  όκσο ππέξβαζε  ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ είλαη  
24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 
και με ηοςρ εξήρ όποςρ: 

1. Σ’ αλσηέξσ πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο , λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ 
ηζρπόλησλ Γηεζλώλ Καλνληζκώλ θαη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξηζκ. 
26/27616/6.11.2018 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

2. Σα ζεκεία πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη δαξληηληέξεο είλαη ε λεζίδα ηεο Ηεξάο Οδνύ. 
1. Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ςποσπεούηαι:  
Να ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπο θαη ζα είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά 
πνπ πηζαλόλ πξνθιεζεί από ηνλ ίδην ή άιιν κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο.  
2.  Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο θαη αλάξηεζή ηεο ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό 
Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..) κέρξη ηηο 31/12/2018 ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε εμαληιήζεσο 
ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. 

3. Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζα δηελεξγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ πνπ 
νξίζηεθε γηα ην Έηνο 2018. 
 

            Β. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο, ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ 

Κ.Α. 35.6699.007 , θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

            Γ. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από 

ηνλ πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

 

Eζσηεξηθή δηαλνκή:                                                                      Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

1.Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

 (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο)                                              ΜΠΗΡΜΠΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

2.Γ/λζε Πξαζίλνπ  

  (Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο &  

    Γηαρείξηζεο Τιηθώλ) 
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