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                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 10630

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αιγάλεω,   03 / 05/ 2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

   Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ. 1074

     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 Έλεγχο, Πιστοποίηση & κατάρτιση τεχνικών φακέλων

για σήμανση CE Ανυψωτικών Μηχανήματων του Δήμου Αιγάλεω .

7) Την  με  υπ.  αριθμ. Πρωτ.: 5172/06/06-03-2018 Τεχνική  Έκθεση  της Διεύθυνσης

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,  προϋπολογισμού 2.300,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. Πρωτ.:5172/350/06-03-2018, Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

9) Την με αριθμ.145/13-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΣΧΩ6Ν-Μ9Ζ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

που   εγκρίνει  την  Δαπάνη  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού  2.300,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) για τον Έλεγχο, Πιστοποίηση & κατάρτιση τεχνικών

φακέλων για σήμανση CE Ανυψωτικών Μηχανημάτων του Δήμου Αιγάλεω και διαθέτει

τη σχετική πίστωση της εν λόγω δαπάνης, με  αριθμό  καταχώρισης  520/08-03-2018,στα

λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την  αριθμ.Πρωτ.7146/21-03-2018,  πρόσκληση  ενδιαφέροντος  της  Διεύθυνσης

Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης, προς την  εταιρεία  με  επωνυμία ΕΒΕΤΑΜ  Α.Ε.  περί

υποβολής προσφοράς για την δαπάνη που αφορά τον Έλεγχο, Πιστοποίηση & κατάρτιση

τεχνικών φακέλων για σήμανση CE Ανυψωτικών Μηχανημάτων του Δήμου Αιγάλεω.
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11)  Την  αριθμ.πρωτ  8090/02-04-2018,  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά  μόνο βάσης τιμής  της εταιρείας με επωνυμία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. που αφορά μόνο

τον  έλεγχο  των  Ανυψωτικών  Μηχανημάτων   του  Δήμου  Αιγάλεω  και  την αριθμ.πρωτ

8110/02-04-2018 μοναδική προσφορά  του τεχνικού γραφείου “Τριανταφύλλου Παντελής

και  Συνεργάτες”  που  αφορά  μόνο  την  κατάρτιση  τεχνικού  φακέλλου για  τη  σήμανση

Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Την Ανάθεση για τον “Έλεγχο, Πιστοποίηση & κατάρτιση τεχνικών φακέλων για σήμανση CE

Ανυψωτικών  Μηχανημάτων  του  Δήμου  Αιγάλεω” πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά  μόνο βάσης τιμής  της εταιρείας  με επωνυμία  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  που αφορά μόνο τον

έλεγχο  των  Ανυψωτικών  Μηχανημάτων  του  Δήμου  Αιγάλεω  με   Α.Φ.Μ.:  094142813  με  στοιχεία

επικοινωνίας, Μελίνας Μερκούρη 76, ΤΚ 17342 Αγ.Δημήτριος Αθήνα, με τηλ: 210 9961408  , έναντι

του ποσού των 195,92  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α 24 %  και επίσης αναθέτει  για την

κατάρτιση  του  τεχνικού  φακέλλου   για  την  σήμανση  των  Ανυψωτικών  Μηχανημάτων  στη μοναδική

προσφορά του τεχνικού γραφείου Τριανταφύλλου Παντελής και Συνεργάτες   με  Α.Φ.Μ.: 039202798

και στοιχεία επικοινωνίας, Ιάσωνος 9 Περιστέρι ΤΚ 12134 , τηλ: 2105724909 , έναντι του ποσού των

1.860,00  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %, και  αναλυτικότερα:

  Α.  ΕΛΕΓΧΟΣΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ: 

 
ΤΥΠΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ( Ευρώ)  

1 
Ένα (1) φορτηγό µε γερανό 
αυτοφόρτωσης (ΚΗΟ4878)

ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΑ/ΑΒ

1
79

2
Μια Ανυψωτική γέφυρα  
οχημάτων

ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΑ/Α/Β

1
79

ΣΥΝΟΛΟ 2 158

ΦΠΑ 24/% 37,92

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 195,92

B. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE: 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ( Ευρώ)  

1 
Ένα (1) φορτηγό µε 
γερανό αυτοφόρτωσης 
(ΚΗΟ4878)

κατάρτιση τεχνικού 
φακέλου για σήμανση 
CE

1
750,00

2
Μια Ανυψωτική γέφυρα  
οχημάτων

κατάρτιση τεχνικού 
φακέλου για σήμανση 
CE

1
750,00

ΣΥΝΟΛΟ 2 1.500,00

ΦΠΑ 24/% 360,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.860,00
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 Α.Για την πιστοποίηση των μηχανήματων μετά την ανάθεση, τα οχήματα θα ελέγχονται

τμηματικά  από  τον  ανάδοχο,  ανάλογα  με  τις  κάθε  φορά  προκύπτουσες  ανάγκες  ελέγχου  των

ανυψωτικών μηχανισμών  και τον προγραμματισμό της υπηρεσίας μας.

 Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται αυθημερόν για κάθε όχημα-γερανό.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στον έλεγχο των ανυψωτικών µετά από υπόδειξη στις Υπηρεσίας

το συντομότερο και την έγγραφη ειδοποίησή του.

Οι έλεγχοι τύπου Α ή ΑΑ ή Β θα πραγματοποιούνται κάθε φορά που είναι απαραίτητοι µε

βάση την προηγούμενη πιστοποίηση. 

Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  μεριμνήσει  για  την  εξασφάλιση  όλων  των  απαραίτητων  µέσων

ελέγχου (δυναμόμετρα, βάρη, εργατοτεχνικό προσωπικό κλπ) που απαιτούνται για την πιστοποίηση

των ανυψωτικών. 

Ο έλεγχος θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Αιγάλεω .  Όλες οι παρεχόμενες εργασίες

θα είναι άριστης ποιότητας τηρώντας στο μέγιστο τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας Ο ανάδοχος

αποδέχεται ότι ο Δήμος δύναται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο εντός του έτους 2018, να επεκτείνει την

διάρκεια της σύμβασης αν προηγηθεί εξάντληση του διαθεσίμου ποσού, αναπροσαρμόζοντας αυτό

και τηρώντας τους ίδιους όρους και συμφωνημένες τιμές με τον προμηθευτή, σε καμία περίπτωση

αυτή όμως δεν θα δεν θα υπερβαίνει το τέλος του 2018. 

 Β. Για την κατάρτιση τεχνικών φακέλων ανυψωτικών μηχανήματων  

Μετά την ανάθεση θα καλείται από την  υπηρεσία  ο ανάδοχος να καταρτίσει   κατάλληλη

τεκμηρίωση (τεχνική μελέτη, αποτελέσματα ελέγχων-δοκιμών, αξιολόγηση και αποτροπή κινδύνων,

κάλυψη λοιπών Κανονιστικών και απαιτήσεων) για την απόδειξη της συμμόρφωσης του παραπάνω

ανυψωτικού εξοπλισμού  (πίνακας 1) σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (European

Directives)  καθώς  και  με  τα  προβλεπόμενα  σχετικά  Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  (EN)  και  Τεχνικές

Προδιαγραφές  (ETS)  που  αφορούν,  προκειμένου  να  σημανθεί  με  CE. Οι  παραπάνω  εργασίες

κατάρτισης τεχνικού φακέλου θα πρέπει να ολοκληρώνονται το συντομότερο   για κάθε όχημα-γερανό

από την εγγραφή ειδοποίηση της υπηρεσίας .Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση

όλων των απαραίτητων μέσων  ελέγχου (δυναμόμετρα, βάρη, εργατοτεχνικό προσωπικό κλπ) που

απαιτούνται για την κατάρτιση τεχνικών φυλλαδίων. Ο οποίος έλεγχος  των μηχανήματων  θα γίνεται

στις εγκαταστάσεις του αμαξοστάσιου του ∆ήµου Αιγάλεω  οδός Μικέλη  6 Αιγάλεω .

Η διαδικασία ελέγχου  του κάθε ανυψωτικού μηχανισμού  δύναται να ρυθμιστεί ως προς την

ημέρα και ώρα μέσω ραντεβού με τον Ανάδοχο. Όλες οι παρεχόμενες εργασίες θα είναι  άριστης

ποιότητας τηρώντας στο μέγιστο τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι ο Δήμος δύναται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο εντός του έτους 2018,

να  επεκτείνει  την  διάρκεια  της  σύμβασης  αν  προηγηθεί  εξάντληση  του  διαθεσίμου  ποσού,

αναπροσαρμόζοντας  αυτό  και  τηρώντας  τους  ίδιους  όρους  και  συμφωνημένες  τιμές  με  τον

προμηθευτή, σε καμία περίπτωση αυτή όμως δεν θα δεν θα υπερβαίνει το τέλος του 2018. 
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     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.:  20.6117.001  με  τίτλο “  Έλεγχος,  Πιστοποίηση & κατάρτιση  τεχνικών  φακέλων για

σήμανση  CE Ανυψωτικών  Μηχανημάτων  του  Δήμου  Αιγάλεω  ”  και  έχει  εκδοθεί  η  σχετική

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

     Γ.  Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 5172/06/06-

03-2018   Τεχνική  Έκθεση  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης,  καθώς  και  η  με

αριθμ.πρωτ  απόφαση  8090/02-04-2018, πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

μόνο  βάσης  τιμής   της  εταιρείας  με  επωνυμία  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  που  αφορά μόνο  τον  έλεγχο  των

Ανυψωτικών Μηχανημάτων  του  Δήμου Αιγάλεω και  την αριθμ.πρωτ 8110/02-04-2018 μοναδική

προσφορά  του τεχνικού γραφείου “Τριανταφύλλου Παντελής και Συνεργάτες”  που αφορά μόνο

την κατάρτιση τεχνικού φακέλλου για τη σήμανση Ανυψωτικών Μηχανημάτων του Δήμου Αιγάλεω.

    Δ. Η προθεσμία περατώσεως της προμήθειας θα γίνει ομαδικά ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες

Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, εντός του έτους 2018 οπότε και η τιμή προσφοράς ισχύει

για όλο το έτος.

                                                         

 Εσωτερική   διανομή  

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

2. Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

                                                                                                 

                                                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                                                                     

                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
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