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                                         ΑΔΑ: 6ΘΛΕΩ6Ν-ΦΥ6

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 33447

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω   05/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 1468

     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 που αφορά τη προμήθεια κουρτινών ηλιοπροστασίας για το
δημοτικό κτίριο που φιλοξενεί τις σχολές χορού του τμήματος πολιτισμού  του Δήμου μας.

7) Την με αριθμ.  Πρωτ.:  28161/22-08-2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού, προϋπολογισμού 744,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. 1239/17 (με αριθμ. Πρωτ. 28165/22-08-2017) Απόφαση Αντιδημάρχου που
την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
406/29-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΨΗΩ6Ν-ΧΝΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό
καταχώρισης 924/25-08-2017, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10)Την με αριθμ. Πρωτ.  31206/18-09-2017, πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης  Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού, περί υποβολής προσφορών, σχετικά με τη
δαπάνη  που αφορά τη προμήθεια κουρτινών ηλιοπροστασίας για το δημοτικό κτίριο που
φιλοξενεί τις σχολές χορού του τμήματος πολιτισμού του Δήμου μας.

11)Σχετικά με τη δαπάνη που αφορά τη προμήθεια κουρτινών ηλιοπροστασίας για το δημοτικό
κτίριο που φιλοξενεί τις σχολές χορού του τμήματος πολιτισμού του Δήμου μας, τη με αριθμ.
Πρωτ.:  31506/20-9-2017, μοναδική  Οικονομική προσφορά της επιχείρησης με επωνυμία:
“ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ” με δ.τ. “ZEBELIS SHOP”.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Α. Αναθέτουμε, σχετικά με τη προμήθεια κουρτινών ηλιοπροστασίας για το δημοτικό κτίριο που
φιλοξενεί  τις  σχολές  χορού  του  τμήματος  πολιτισμού  του  Δήμου  μας,  στην  εταιρεία  με  την
επωνυμία:  “ΖΕΥΚΙΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ”  με  δ.τ.  “ZEBELIS  SHOP”  και  Α.Φ.Μ.:
028076380, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ 94 - 12137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, τηλ: 210-59
09 592, έναντι του ποσού των 694,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και ειδικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Τιμη ανά μονάδα συνολο

1

Προμήθεια  κουρτινών  ηλιοπροστασίας
ρολλερ  (στόρια)  υφασμάτινα  με  το
μηχανισμό τους, διαστάσεων 1,40x1,00
μέτρων,  για  το  δημοτικό  κτίριο  που
φιλοξενεί  τις  σχολές  χορού  του
τμήματος πολιτισμού του Δήμου μας

20 28,00 560,00

Φ.Π.Α 24% 134,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 694,40

   

 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 ΚΑ: 15.7135.024 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με αριθ.  Πρωτ.  31206/18-09-2017,
πρόσκληση ενδιαφέροντος  της  Δ/νσης Παιδείας,  Πολιτισμού και  Αθλητισμού,  Τμήμα Πολιτισμού
καθώς  και  η  με  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.:  31506/20-9-2017,  μοναδική  Οικονομική  προσφορά  της
επιχείρησης με επωνυμία: “ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ” με δ.τ. “ZEBELIS SHOP”.     

 Δ. 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/νση  Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τμήμα Πολιτισμού)

                                                                                                            O Δήμαρχος

                                                       ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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