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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 8999
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                Αιγάλεω,   16/4/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

              Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 987
           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) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
6) Την  αναγκαιότητα  της  “προμήθειας  και  τοποθέτησης  ντουλαπιών  κουζίνας,  με  νεροχύτες,  για  τους

βοηθητικούς χώρους του πρώην 6ου Δ.Σ.”,  απαραίτητα για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού (τμ. Πολιτισμού).

7) Την  αριθμ.  3/2018 (με αριθμ πρωτ. 965/12-1-2018), τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τμ.
Τεχνικών Συνεργείων) , προϋπολογισμού 1.860,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

8) την με αριθμ. 319/4796/1-3-2018, Απόφαση  Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.
9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 98/20-2-2018

(ΑΔΑ:Ψ9ΥΜΩ6Ν-36Β), Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με  αριθμό  καταχώρισης 447/16-2-2018,στα
λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την αριθμ.  5242/6-3-2018, πρόσκληση της  Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (τμ. Πολιτισμού)
προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.

11) Την μοναδική οικονομική Προσφορά με αριθμ. Πρωτ.  7807/29-03-2018, της ατομικής επιχείρησης του κ. “
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ” .

                                               
                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                 Α. Α.  Την  ανάθεση της  “προμήθειας και τοποθέτησης ντουλαπιών κουζίνας, με νεροχύτες, για τους βοηθητικούς
χώρους του πρώην 6ου Δ.Σ.”, απαραίτητων για τις ανάγκες  της  Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (τμ.
Πολιτισμού),  στην  ατομική επιχείρηση του κ. “ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ”,με   Α.Φ.Μ.:  115295842,  με  στοιχεία  επικοινωνίας,  οδός:  Ιερά  Οδός  398  τ.κ.12461,  Χαϊδάρι,  τηλ:
2105980577 , συνολικής αξίας   1.860,00 ευρώ,  όπως παρακάτω:                                        

    
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

1.

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  2
ντουλαπιών  κουζίνας,  σύμφωνα  με
τις  παραπάνω  τεχνικές
προδιαγραφές,  μαζί  με  όλα  τα
«παρελκόμενα» τους 

3,50
 τρέχοντα 

μέτρα

300,00 €
το τρέχον

μέτρο  
1050,00 252,00 1.302,00 

2.
Προμήθεια  μπαταριών  κουζίνας,
σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές
προδιαγραφές,

5
 τεμάχια

90,00 €
το τεμάχιο

450,00 108,00 558,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 1.860,00 ευρώ

ΑΔΑ: 6ΣΥ3Ω6Ν-ΜΣΥ



                                

       Και ειδικότερα: Και ειδικότερα:

  Ένα κάτω ντουλάπι κουζίνας, διαστάσεων (ΜΧΠΧΥ) 2,00Χ0,60Χ1,10, με τον αντίστοιχο πάγκο κουζίνας,
στον οποίο  θα  προσαρμοστούν  τρεις  ίδιοι  νεροχύτες,  ένθετοι  ανοξείδωτοι,  χρωμέ (ΙΝΟΧ),  μίας  γούρνας
έκαστος χωρίς ποδιά,  λείοι,  με οπή για υποδοχή μπαταρίας, τετράγωνοι,  διαστάσεων (κοψίματος πάγκου)
40Χ40 εκ. κατ΄ελάχιστο και 43Χ43 κατά μέγιστο, με βάθος από 15 έως 22 εκ. και πάχους τουλάχιστον 0,07
εκ., με τα παρελκόμενα τους (σιφόνια, τάπες, εξαρτήματα τοποθέτησης και συγκόλλησης στον πάγκο κλπ). Το
ντουλάπι θα διαιρεθεί σε τέσσερα ίσα μέρη, από τα οποία τα τρία θα είναι με πορτάκι και το ένα θα γίνει
συρταριέρα (4 ίσων συρταριών). Αυτά με το πορτάκι θα πρέπει να διαιρεθούν κάθετα στα δύο, ένα διπλό και
ένα μονό, με σταθερό χώρισμα, με επιπλέον χωρισμό τους και οριζόντια σε δύο ράφια, με ένα κινητό χώρισμα
στο ενδιάμεσο. Τα ράουλα στα συρτάρια και οι μεντεσέδες στα φύλλα των ντουλαπιών, θα πρέπει να είναι
ρυθμιζόμενα, από μέταλλο αντοχής, το οποίο δεν θα σκουριάζει από την υγρασία και τον χρόνο. Τα πορτάκια
και τα συρτάρια θα έχουν τα απαραίτητα πομολάκια, τα οποία θα πρέπει να είναι εύχρηστα, σε μαύρο χρώμα
και να μην σκουριάζουν. 

 Στο κάτω μέρος θα έχουν τοποθετηθεί πλαστικά ρυθμιζόμενα «ποδαράκια», ύψους 10 εκ., αρκετά σε αριθμό
για να σηκώσουν ομοιόμορφα το βάρος της κατασκευής, καθώς και μπάζα περιμετρικά, για να καλύψει το
κενό. Η μπάζα καλό θα ήταν να είναι από πλαστικό σε χρώμα ΙΝΟΧ, ώστε να μην επηρεάζεται από νερά,
υγρασίες, σφουγγαρίσματα κλπ. Ο πάγκος θα πρέπει να είναι αδιάβροχος, λείος, βαρέως τύπου, με επικάλυψη
από σιλικόνη και ειδική πλάκα αλουμινίου στα πλαϊνά του, όπου θα έχει κοπεί. Ο σκελετός της κατασκευής
θα είναι από σουηδική ξυλεία, ενώ τα πορτάκια, τα ράφια, τα πλαϊνά κλπ θα είναι από αδιάβροχη μελαμίνη,
πάχους τουλάχιστον 18 χιλ., χρώματος λευκού στα μη εμφανή σημεία και φυσικού εξωτερικά, στα εμφανή
σημεία (μπροστινή και πλαϊνές πλευρές). Η πλάτη θα είναι επίσης από μελαμίνη, πάχους τουλάχιστον 8 χιλ.
Τα εμφανή εξωτερικά κοψίματα της  μελαμίνης,  θα  πρέπει  να είναι  επενδυμένα επιμελώς με  ταινία ίδιου
χρώματος, ενώ στα πορτάκια και τα συρτάρια αυτά θα είναι από ειδικό  PVC. Κατά την τοποθέτηση του
ντουλαπιού, αυτό θα πρέπει να στερεωθεί και στον τοίχο, ενώ όλοι οι αρμοί του (ειδικά μεταξύ πάγκου και
τοίχου) θα πρέπει να στεγανοποιηθούν με τον καλύτερο τεχνικά τρόπο. 

 Στην ίδια διάσταση μήκους και ακριβώς από πάνω, θα πρέπει να κατασκευαστεί και τοποθετηθεί, αντίστοιχο
κρεμαστό  ντουλάπι  κουζίνας,  πλάτους  (βάθους)  0,40  και  ύψους  0,70  εκ.  Τα  υλικά  κατασκευής  θα  είναι
ακριβώς τα ίδια. Ο διαχωρισμός θα είναι σε δύο ίσα μέρη με σταθερό κάθετο χώρισμα και κάθε μέρος θα έχει
δύο ίσα πορτάκια, ενώ θα διαιρούνται όλα σε τρία ίσα ράφια, με δύο κινητά χωρίσματα στα ενδιάμεσα. 

 Αντίστοιχα,  ένα  κάτω και  ένα  πάνω ντουλάπι  κουζίνας,  με  τα  ίδια  υλικά  και  χαρακτηριστικά,  πλην  του
μήκους, που θα είναι 1,50 μέτρου. Θα έχει 2 νεροχύτες, ίδιους με το προηγούμενο και θα αποτελείται από ένα
διπλό ντουλάπι, κάτω και επάνω, με μια συρταριέρα κάτω, όμοια με την προηγούμενη, και ένα μονό ντουλάπι
επάνω. Και εδώ θα υπάρχουν χωρίσματα, ακριβώς ίδια στα οριζόντια, ενώ στο κάθετο δεν θα είναι στην μέση,
αλλά σε αναλογία 2 και 1/3 έκαστο. 

  Πέντε μπαταρίες κουζίνας,  προσαρμοζόμενες επί  του νεροχύτη,  ίδιες  μεταξύ τους,  αναμεικτικές ζεστού-
κρύου νερού, σε χρώμα ΙΝΟΧ, με περιστρεφόμενο ακροφύσιο, αρίστης ποιότητας και αντοχής.

 Όλα  τα  παραπάνω  θα  συνοδεύονται  από  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  κατασκευής,  η  οποία  θα  είναιΌλα  τα  παραπάνω  θα  συνοδεύονται  από  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  και  κατασκευής,  η  οποία  θα  είναι
τουλάχιστον ενός έτους. Οι εγγυήσεις των νεροχυτών και μπαταριών, θα συνοδεύουν απαραίτητα τα εν λόγωτουλάχιστον ενός έτους. Οι εγγυήσεις των νεροχυτών και μπαταριών, θα συνοδεύουν απαραίτητα τα εν λόγω
είδη.                είδη.                

  Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ντουλαπιών, χωρίς τις υδραυλικές εργασίες, οι οποίες θα γίνουν από το Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ντουλαπιών, χωρίς τις υδραυλικές εργασίες, οι οποίες θα γίνουν από το
προσωπικό του Δήμου μας, θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από τηνπροσωπικό του Δήμου μας, θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την
παραγγελία. Η παράδοση όλων των ζητούμενων ειδών και η τοποθέτησή τους, θα γίνει στο πρώην 6παραγγελία. Η παράδοση όλων των ζητούμενων ειδών και η τοποθέτησή τους, θα γίνει στο πρώην 6 ουου Δ.Σ. του Δ.Σ. του
Δήμους,  σε  χώρους  που θα  υποδειχθούν στον ανάδοχο προμηθευτή  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  μας,  μεΔήμους,  σε  χώρους  που θα  υποδειχθούν στον ανάδοχο προμηθευτή  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  μας,  με
ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

ΑΔΑ: 6ΣΥ3Ω6Ν-ΜΣΥ



                      
 Η ακριβής παραλαβή και η σωστή τοποθέτηση,  θα βεβαιωθούν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου μας.Η ακριβής παραλαβή και η σωστή τοποθέτηση,  θα βεβαιωθούν από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου μας.

    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
15.6661.001 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
       Γ.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον
προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

      Εσωτερική διανομή

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

   (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού

               (τμ. Πολιτισμού )                                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

ΑΔΑ: 6ΣΥ3Ω6Ν-ΜΣΥ
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