
                                                                                                 

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19927 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αιγάλεω,  07/08/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ.  1720
       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 στολών μουσικών για τη Δημοτική Φιλαρμονική », του Δήμου μας.
6) Την αριθμ. 35/2018 (με αριθμ. πρωτ. 16962/02-07-2018), τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού &

Αθλητισμού (Τμήμα Πολιτισμού), προϋπολογισμού 399,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%  
7) Την με αριθμ. 1464/16963/02-07-2018, Απόφαση  Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.
8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.  371/10-07-2018

(ΑΔΑ: 6ΠΓΑΩ6Ν-ΤΣΑ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. κωδικό αιτήματος 64/16964/02-07-
2018 και με  αριθμό  καταχώρισης  1011/18-07-2018 , στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

9) Την  αριθμ.  18481/18-07-2018 πρόσκληση  της  Δ/νσης  Παιδείας  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  (Τμήμα
Πολιτισμού)  προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.

10) Την  με αριθμ. Πρωτ.  18554/18-07-2018 προσφορά, της  εταιρείας με την επωνυμία  “ ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
Ε.Ε.Β.Ε. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ -ΣΤΟΛΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  ” 

                                                                          
                        

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της « Προμήθειας στολών μουσικών για τη Δημοτική Φιλαρμονική  »,του Δήμου μας ,

όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αριθμ. 35/2018 (με αριθμ. Πρωτ. 16962/02-07-2018 ) , τεχνική έκθεση της Δ/νσης

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (Τμήμα Πολιτισμού) ,  συνολικού ποσού 399,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α. (24%), στην παρακάτω εταιρεία:

Εταιρεία  με  την  επωνυμία “ “  ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ  Ε.Ε.Β.Ε.  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ  ΕΙΔΗ  -ΣΤΟΛΕΣ  ΧΟΝΔΡΙΚΟΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ  Ε.Ε.Β.Ε.  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ  ΕΙΔΗ  -ΣΤΟΛΕΣ  ΧΟΝΔΡΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  ”” ,  , με στοιχεία επικοινωνίας, Εδρα : ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 85 , Πόλη: ΑΧΑΡΝΑΙ ,με στοιχεία επικοινωνίας, Εδρα : ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 85 , Πόλη: ΑΧΑΡΝΑΙ ,

Τ.Κ.: 136 79 , τηλ.: 2102448515-517, Α.Φ.Μ : 081658460, Δ.Ο.Υ: ΑΧΑΡΝΩΝ, Υποκ/μα : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, Πόλη:Τ.Κ.: 136 79 , τηλ.: 2102448515-517, Α.Φ.Μ : 081658460, Δ.Ο.Υ: ΑΧΑΡΝΩΝ, Υποκ/μα : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, Πόλη:

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 115 26, τηλ.: 2106993046ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 115 26, τηλ.: 2106993046-047-047 , συνολικής αξίας , συνολικής αξίας  399,00 ευρώ   399,00 ευρώ (με το(με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %)    & ειδικότερα :& ειδικότερα :

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ, από μπλε
κασμιροφανέλλα

4 48,39 € 193,56 €

ΑΔΑ: 6Χ4ΛΩ6Ν-Ρ9Ξ



2
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΘΕΡΙΝΟ,

από μπλε «τεριλέν» 
1 48,39 € 48,39 €

3
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΛΕΥΚΑ,

από 65% βαμβάκι και 35%
«πολυέστερ»

3 26,61 € 79,83 €

      ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 321,78 €
             Φ.Π.Α 24% :  77,23 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 399,00 €

Ειδικότερα :  

Αφορά  στην συμπληρωματική προμήθεια στολών μουσικών (παντελόνια και πουκάμισα), για τη Δημοτική 

Φιλαρμονική και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάθεσή της . Η 

προμήθεια αυτή κρίνεται αναγκαία, για την αντικατάσταση φθαρμένων και σχισμένων, καθώς και λόγω αλλαγής 

νούμερων σε ορισμένους μουσικούς. Η παραλαβή των προς προμήθεια προϊόντων, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής προμηθειών του Δήμου μας. 

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται όπως :

Τα  προς  προμήθεια  είδη  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργια,  σε  άριστη  κατάσταση  και  χωρίς  ελαττώματα  και
κατασκευασμένα  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  προδιαγραφές,  από  υφάσματα  εξαιρετικής  ποιότητας.  Η  τυχόν  μη
ανταπόκριση των ζητούμενων στα συμφωνηθέντα, θα αποτελέσει λόγο ανάκλησης της παραγγελίας. 

  ΒΒ.  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. 15.6061.001   και έχει
 εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

               
Γ.  Τέλος, η πληρωμή  θα γίνει σε εύλογο χρόνο μετά το πέρας της προμήθειας των ζητούμενων  ειδών, σύμφωνα με 
την προσφορά του προμηθευτή και μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου από μέρους του και του   σχετικού 
Χρηματικού Ενταλμάτος από μέρους του Δήμου μας. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν και οι  προβλεπόμενες νόμιμες 
κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο μας.

      Εσωτερική διανομή

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

   (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

   (Τμήμα Πολιτισμού)                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

                                                                                                                         ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                     

 
                                                                                                                       

ΑΔΑ: 6Χ4ΛΩ6Ν-Ρ9Ξ


		2018-08-07T12:35:37+0300
	Athens




