
                          

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ :  15389

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αιγάλεω,      12/06/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ. 1315

     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 την “ Διοργάνωση «Φεστιβάλ κολύμβησης»,  για τα

παιδιά  των  τμημάτων  κολύμβησης  του  Δήμου  μας”,  το  οποίο  για  φέτος  έχει

προγραμματιστεί να γίνει στις 16 Ιουνίου .

7)  Την με υπ. Αριθμ. 27/2018 και  αρ.  Πρωτ.: 12233/17-05-2018 Τεχνική Έκθεση της  Δ/νσης

Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού,  προϋπολογισμού 843,20 ευρώ με το

Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. Απόφ.1186(αρ.πρωτ.12391/17-05-2018) Απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει.

9) Την με αριθμ.187/29-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΒ5Ω6Ν-ΖΝΞ) Απόφαση του Οικονομικού Συμβουλίου

που  εγκρίνει την Δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 843,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

24% Φ.Π.Α) για την “Διοργάνωση «Φεστιβάλ κολύμβησης», για τα παιδιά των τμημάτων

κολύμβησης του Δήμου μας” και διαθέτει  τη σχετική πίστωση της εν λόγω δαπάνης, με

αριθμό  καταχώρισης 839/18-05-2018,στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10)  α) Την αριθμ.Πρωτ.  13719/31-05-2018, πρόσκληση της Προϊστάμενης της Δ/νσης Παιδείας

Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  /Τμήμα  Αθλητισμού   προς   την εταιρία   AXIOM  –  ΑΦΟΙ

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ και 

β) Την αριθμ.Πρωτ.  13721/31-05-2018, πρόσκληση της Προϊστάμενης της Δ/νσης Παιδείας

Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού  προς  τον  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟ ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟ-

με διακριτικό τίτλο  “ΕΚΤΥΠΩSEA”  - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,   περί υποβολής

προσφοράς για την “Διοργάνωση «Φεστιβάλ κολύμβησης», για τα παιδιά των τμημάτων

κολύμβησης του Δήμου μας”.

ΑΔΑ: 6ΨΝ7Ω6Ν-ΞΜΟ



11) α) Την αριθμ.Πρωτ.14082/01-06-2018, μοναδική οικονομική προσφορά  του ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟΥ-  με  διακριτικό  τίτλο  “ΕΚΤΥΠΩSEA” -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,

μόνο για την  “Προμήθεια αναμνηστικών διπλωμάτων για την διοργάνωση «Φεστιβάλ

κολύμβησης», για τα παιδιά των τμημάτων κολύμβησης του Δήμου μας. 

β)  Την αριθμ.14407/04-06-2018,  μοναδική οικονομική προσφορά  της εταιρίας   AXIOM –

ΑΦΟΙ  ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΙ  ΟΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΩΡΩΝ   μόνο  για  την

“Προμήθεια  αναμνηστικών μεταλλίων για την διοργάνωση «Φεστιβάλ κολύμβησης»,

για τα παιδιά των τμημάτων κολύμβησης του Δήμου μας”. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Την Ανάθεση, για την “ Διοργάνωση «Φεστιβάλ κολύμβησης», για τα παιδιά των τμημάτων

κολύμβησης του Δήμου μας”, έναντι του ποσού των 837,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α 24 %,  με τις μοναδικές οικονομικές προσφορές στις παρακάτω εταιρίες:

 αναλυτικότερα:

1)   ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ  ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟΥ-   με  επωνυμία  “ΕΚΤΥΠΩSEA”-  ΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ και  Α.Φ.Μ.:  113214111,  με  στοιχεία  επικοινωνίας,  Αναγεννήσεως  1

Αιγάλεω ΤΚ 12243, τηλ: 210-5909883, για την “Προμήθεια αναμνηστικών διπλωμάτων” έναντι

του ποσού των 223,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %,

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1. Αναμνηστικά διπλώματα διαστάσεων 
30Χ21 cm, σε χαρτόνι ματ, έγχρωμα 
(3χρωμία).

600 0,30 180,00 43,20 223,20

  ΣΥΝΟΛΟ  180,00 43,20 223,20 

2)  AXIOM  –  ΑΦΟΙ  ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΙ  ΟΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΩΡΩΝ και Α.Φ.Μ.:

099349837, με στοιχεία επικοινωνίας, Διγενή Ακρίτα 12 Αιγάλεω ΤΚ 12243, τηλ: 210-5314994, για

την  “Προμήθεια  αναμνηστικών  μεταλλίων”  έναντι  του  ποσού  των  613,80  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %,

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1. 

Αναμνηστικά μετάλλια κατασκευασμένα
από ελαφρύ μέταλλο σε χρυσό χρώμα, 
διαμέτρου 4 εκατοστών, που θα 
απεικονίζουν το άθλημα της 
κολύμβησης, με κορδέλα ριγέ, χρώματος
άσπρο – γαλάζιο.

500 0,99 495,00 118,80 613,80

  ΣΥΝΟΛΟ  495,00 118,80 613,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 675,00 162,00 837,00

ΑΔΑ: 6ΨΝ7Ω6Ν-ΞΜΟ



   Οι ανάδοχοι για τις παραπάνω προμήθειες, υποχρεούνται όπως:

Β. α) Να εκτελέσουν τις ανατεθείσες σ’ αυτούς προμήθειες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

    β) Να παραδώσουν τα προς προμήθεια είδη τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα από την εκδήλωση  

        στις  16/06/2018).    

Γ. Η παραλαβή των ζητούμενων ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών

του Δήμου μας, η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Δ.  Οι  ημερομηνίες  εκτέλεσης  των  προμηθειών,  είναι  αυτές  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  4  της

παρούσας.  Σε  περίπτωση  αθέτησης  των  παραπάνω,  ο  Δήμος  θα  αναζητά  από  τους  υπαίτιους

αναδόχους αποζημίωση, η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στις δαπάνες που αυτός θα έχει κάνει, για

αποκατάσταση των συμφωνηθέντων. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα και από

τις κείμενες διατάξεις. 

Ε.  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.: 15.6472.001  με τίτλο “Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων”   και έχει εκδοθεί η σχετική

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

                                                                       

Ζ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με υπ. αριθμ. Πρωτ .: 12233/27/17-05-

2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού καθώς και η

με  αριθμ.  Πρωτ  : 13721/31-05-2018, οικονομική προσφορά του   ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟΥ

-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  και την αριθμ.13719/31-05-2018  της εταιρίας  AXIOM –  ΑΦΟΙ

ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ .

Η. Η πληρωμή θα γίνει μετά τη λήψη των προς προμήθεια ειδών από το Δήμο μας, σύμφωνα με την

προσφορά  του  αναδόχου  (ή  αναδόχων),  δια  της  εκδόσεως  των  νομίμων  παραστατικών  και  των

αντίστοιχων Χρηματικών Ενταλμάτων στη συνέχεια από το Δήμο μας.

 Εσωτερική   διανομή  

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού

                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

ΑΔΑ: 6ΨΝ7Ω6Ν-ΞΜΟ
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