
                                                                                                 

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αριθμ. Πρωτ.: 29312
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αιγάλεω,  16/11/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 2435
           Ο  Δήμαρχος Αιγάλεω,

          
             Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Tις 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) Την  αναγκαιότητα  της  προμήθειας «  Ειδικού  εξοπλισμού  για  την  πρόληψη,  αντιμετώπιση  και

αποκατάσταση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας », του Δήμου Αιγάλεω.
6) Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  23650/01-10-2018 ,  τεχνική  έκθεση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης  &

Διαφάνειας, προϋπολογισμού 3.348,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%  .
7) Την με αριθμ. 1919/23672/02-10-2018, Απόφαση  Δημάρχου που την εγκρίνει.
8) Το γεγονός ότι  η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει  αναληφθεί  νόμιμα με την αριθμ.  1399 (ΑΔΑ:

Ω87ΨΩ6Ν-ΧΙΠ  & ΑΔΑΜ: 18REQ003997582), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου, με  αριθμό
καταχώρισης  αιτήματος 215/02-10-2018 , στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

9) Την  με αριθμ.  Πρωτ.  25758  /  22-10-2018   πρόσκληση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης  &
Διαφάνειας,  προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.

10) Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  26578/29-10-2018  μοναδική προσφορά,  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  “  COTON
LAINE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ  ”  με δ.τ. “  COTON LAINE
ΙΚΕ” .

                        
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Α. Αναθέτουμε  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  «  Ειδικού  εξοπλισμού  για  την  πρόληψη,  αντιμετώπιση  και

αποκατάσταση  φυσικών  καταστροφών  για  τις  ανάγκες  της  Πολιτικής  Προστασίας   »  ,  όπως  ειδικότερα

περιγράφεται στην με αριθμ. Πρωτ. 23650/01-10-2018  , τεχνική έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης &

Διαφάνειας , στην παρακάτω :

α) Εταιρεία  με την επωνυμία “   “  COTON LAINECOTON LAINE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

ΙΚΕ  ΙΚΕ    ” ” με δ.τ.με δ.τ. “  “ COTON LAINE ΙΚΕ COTON LAINE ΙΚΕ ” ” , , με στοιχεία επικοινωνίας, οδός : 28ης Οκτωβρίου 77  , πόλη : Ν. Ιωνία ,με στοιχεία επικοινωνίας, οδός : 28ης Οκτωβρίου 77  , πόλη : Ν. Ιωνία ,

Τ.Κ.: 142 31  , Τηλ : 2102755741  ,  ΑΦΜ : 801023770  ,  ΔΟΥ : Ν. Ιωνίας  ,  συνολικής αξίας Τ.Κ.: 142 31  , Τηλ : 2102755741  ,  ΑΦΜ : 801023770  ,  ΔΟΥ : Ν. Ιωνίας  ,  συνολικής αξίας  3.348,00 ευρώ  3.348,00 ευρώ (με το(με το

ΦΠΑ 24 %)ΦΠΑ 24 %)    & ειδικότερα :& ειδικότερα :

ΑΔΑ: 6Π6ΔΩ6Ν-ΩΜΝ



Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Νιτσεράδες  150 15,00 € 2.250,00 €

2 Ελαστικές Μπότες 
(Γαλότσες)

30 15,00 € 450,00 €

Μερικό σύνολο : 2.700,00 €

 Φ.Π.Α 24% : 648,00 €

 Γενικό σύνολο : 3.348,00 €

Ειδικότερα :                              

Προβλέπει την προμήθεια  εξοπλισμού για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών

για  τις  ανάγκες  της  Υπηρεσίας  της  Πολιτικής  Προστασίας  του Δήμου Αιγάλεω,  εξαιτίας  των  έντονων εποχιακών

βροχοπτώσεων , και θα παραδοθούν έως το τέλος του ημερολογιακού έτους του  2018 .

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως :

• Να παραδώσει τα προσφερόμενα είδη καινούρια , αμεταχείριστα και άριστης ποιότητας .

 Β 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. 30.7135.017   και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

               
Γ.  Τέλος, η πληρωμή θα γίνει μετά τη λήψη των προμηθειών από το Δήμο μας, σύμφωνα με την προσφορά 
ενός εκάστου, δια της εκδόσεως των κατά περίπτωση νομίμων παραστατικών από τους αναδόχους και του 
αντίστοιχου Χρηματικού Εντάλματος στη συνέχεια από το Δήμο μας .

      Εσωτερική διανομή

     1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

    (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

     2. Δ/νση Προγραμματισμού , Ανάπτυξης

        & Διαφάνειας                                                                                                           Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                         ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                     

 
                                                                                                                       

ΑΔΑ: 6Π6ΔΩ6Ν-ΩΜΝ
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