
          

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αιγάλεω,24/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 22970

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ.  1877

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 της 8/13.7.2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.

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 προμήθειας  « Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων,

για τις ανάγκες της Δ/νσης Π.Α.Π ».

7. Την  αριθμ. (20946/39/31-08-2018) Μελέτη της  Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού  –

Τμήμα Αθλητισμού   προϋπολογισμού 2.999,56 ευρώ με  24% ΦΠΑ.

8. Την με αριθμ. 1752/20947/31.08.2018  Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

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

1101/31.08.2018(ΨΩ35Ω6Ν-ΕΘΩ&ΑΔΑΜ:18REQ003627629)απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του

Δημάρχου, με αριθμό καταχώρισης αιτήματος  131 /31.08.2018  στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10. Την  με  αριθμ.πρωτ.  21045/03-09-2018  πρόσκληση  της  Δ/νσης Παιδείας  Πολιτισμού  &

Αθλητισμού  – Τμήμα Αθλητισμού   προς τον οικονομικό φορέα, περί υποβολής προσφοράς.

11. Την με αριθμ.πρωτ. 21692/07-09-2018 υποβληθείσα προσφορά.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουμε την προμήθεια « Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, για

τις ανάγκες της Δ/νσης Π.Α.Π » απαραίτητη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους, όπως ειδικότερα

περιγράφεται στην με αριθμ. (20946/39/31-08-2018)  Μελέτη,  στην Εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓ.ΤΟΥΡΝΑΣ με ΑΦΜ 043598748 και στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Αγίου Θωμά 4,   Τ.Κ 11527 Πόλη:

Αθήνα,τηλ: 210 7771667, έναντι του ποσού των 2.999,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, που

αναλύεται ως εξής: (2.419,00 ευρώ + 580,56 ευρώ ΦΠΑ 24%= 2.999,56 ευρώ).

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΘ9Ω6Ν-47Τ



 

και ειδικότερα:

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ Φ.Π.Α

1.

Δερματίνη, 
πάχους 0,7 χιλιοστών και 
βάρους 550 γραμμαρίων 
ανά τρέχον μέτρο (1Χ1), 
λεία και μονόχρωμη 
(χρώματος μπλε).   

76 m2 20,00 1.520,00 364,80 1.884,80

2. Αφρολέξ πάχους 0,06 μ. 74 m2 11,00 814,00 195,36 1.009,36 

3.
Κόλες για την 
τοποθέτηση του αφρολέξ

17τεμ.
(1 κιλού)

5,00 85,00 20,40 105,40

ΣΥΝΟΛΟ 2.419,00 580,56 2.999,56

και με τους εξής όρους:

1.Τα προς προμήθεια υλικά, θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τα ζητούμενα της παρούσας τεχνικής
έκθεσης  και  τις  γενικότερα  ισχύουσες  για  την  περίπτωση  προδιαγραφές.  Θα  παραδοθούν  στο  κλειστό
γυμναστήριο «Στ. Βενέτης», μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία μας, τηρώντας όλους τους σχετικούς
κανόνες. Η προθεσμία παράδοσης θα αναφέρεται στη προσφορά του προμηθευτή και σε καμία περίπτωση
(πλην εκτάκτων και απρόβλεπτων, ειδικά δικαιολογημένων) δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από
την υπογραφή της. 
Η πληρωμή θα γίνει  σε εύλογο χρόνο, μετά το πέρας της προμήθειας, σύμφωνα με την προσφορά του
προμηθευτή και  μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από μέρους του και  του σχετικού Χρηματικού
Εντάλματος από μέρους του Δήμου. Τέλος, ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με τις όποιες νόμιμες κρατήσεις
(Φ.Ε. κλπ), ενώ ο Δήμος μας με τον αναλογούντα ΦΠΑ.  
2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται: 
Να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση τους και θα είναι υπεύθυνος για
κάθε ζημιά που πιθανόν προκληθεί από τον ίδιο ή άλλο μέχρι την παράδοσή τους. 
3.  Η προμήθεια θα εκτελεστεί από την υπογραφή της παρούσης και ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) μέχρι και 15 ημέρες από την υπογραφή της. 

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών που
ορίστηκε για το Έτος 2018.

            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

Κ.Α. 15.6662.001 , και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου.

            Γ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από

τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  βαρύνεται  με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

Eσωτερική διανομή:                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)                                              ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού 

  (Τμήμα Αθλητισμού) 

ΑΔΑ: 6ΦΘ9Ω6Ν-47Τ
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