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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 43339 

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              Αιγάλεω 27/12/2017 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 2146 

     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 απόφαση Δημάρχου με αρ. 494/10550/19-03-2015 περί αρμοδιοτήτων των ορισθέντων 
Αντιδημάρχων. 

7) Την αναγκαιότητα της δαπάνης που αφορά την Προμήθεια Εξωλκέα με χειροκίνητη αντλία για την 

εύρυθμη λειτουργία του Συνεργείου Επισκευών του Δήμου μας.  

8) Την με αριθμ. Πρωτ.: 40167/28-11-2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 

Τμήμα Μελετών & Αποθήκης, προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%. 

9) Την με αριθμ. Πρωτ. 40214/1933/28-11-2017 Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει. 

10) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 612/05-

12-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ0ΡΩ6Ν-Δ26 & AΔΑΜ 17REQ002387284) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

11)  Την με αριθμ. Πρωτ.: 41741/11-122017 πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών & Αποθήκης, περί υποβολής προσφορών, σχετικά με τη δαπάνη που 

αφορά την ανωτερω προμήθεια. 

12) Σχετικά με τη δαπάνη που αφορά την ανωτέρω προμήθεια, την οικονομική προσφορά της εταιρείας:   

1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , με αριθμ. Πρωτ.: 42197/14-12-2017 προσφορά &  

προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. : 2.604,00 Ευρώ, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Αναθέτουμε, σχετικά με την δαπάνη που αφορά την προμήθεια Εξωλκέα με χειροκίνητη αντλία, στην 

εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, με 

επωνυμία: 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με Α.Φ.Μ.: 800725302 και Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΧΑΡΝΩΝ, με στοιχεία 

επικοινωνίας, οδός: Χρ. Σμύρνης 74 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ: 21304222165, έναντι του ποσού των 2.604,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και ειδικότερα:  
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Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Τεμαχίου € Σύνολο € 

1 Εξωλκέας με χειροκίνητη 

αντλία πιέσεως   

Τεμ. 1 2.100,00 2.100 

ΦΠΑ 24% 504,00 

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α 2.604,00 

 

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση των ειδών, και γενικά κάθε 

νόμιμη και απαιτούμενη εργασία . 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, και άριστης ποιότητας κατασκευής. Συγκεκριμένα, θα τηρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. 40167/28-11-2017 

Β. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παράδοση – παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας 

επί της οδού Μικελή 6, από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου.  

Ο χρόνος εγγύησης δεν θα είναι µικρότερος  των έξι (6) μηνών και αυτή θεωρείται ότι ισχύει από την 

ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας. Το τιμολόγιο έχει ισχύ αποδεικτικού εγγύησης.  

Γ. 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 ΚΑ 

20.7131.004 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Δ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με αριθ. Πρωτ. 40167/28-11-2017 Τεχνική Έκθεση 

της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών & Αποθήκης, καθώς και η με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 

42197/14-12-2017 προσφορά της εταιρείας ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

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

προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΛΨΥΩ6Ν-Ν9Υ
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