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                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ :14630

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αιγάλεω,   05/06/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ. 1278

     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  των  υπηρεσιών  “  Ρυμούλκησης  ακινητοποιημένων οχημάτων-

μηχανημάτων έργων του στόλου του Δήμου” για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για

χρονική διάρκεια ενός έτους. 

7)  Την με υπ. Αριθμ.12/2018 με αριθμ.Πρωτ.: 10237/12/27-04-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης / Τμήμα Μελετών &  Αποθήκης,  προϋπολογισμού 5.000,00

ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την  με  αριθμ.1071/03-05-2018 (  με  αριθμ.  Πρωτ.:  10569/03-05-2018),  Απόφαση

Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

9) Την με αριθμ.242/08-05-2018 (ΑΔΑ: 6Φ9ΓΩ6Ν-ΠΡΕ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

που   εγκρίνει  την  Δαπάνη  και  διάθεση  πίστωσης  μέχρι  του  ποσού  5.000,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου  24%  Φ.Π.Α)  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών «Ρυμούλκησης

ακινητοποιημένων οχημάτων-μηχανημάτων έργων του στόλου του Δήμου»  και διαθέτει

τη σχετική πίστωση της εν λόγω δαπάνης, με  αριθμό  καταχώρισης  762/02-05-2018,στα

λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την  αριθμ.Πρωτ.   11339/10-05-2018,  πρόσκληση  του  Προϊστάμενου  της  Δ/νσης

Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  /  Τμήμα  Μελετών  &   Αποθήκης  προς  την  ατομική
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επιχείρηση  του  κ.  “ ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗ   Δ.  ΧΡΗΣΤΟΥ  –  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ  &

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”   περί  υποβολής προσφοράς για  την  δαπάνη

παροχής υπηρεσιών  «Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων-μηχανημάτων έργων

του στόλου του Δήμου».

11) . Την αριθμ.12104/16-05-2018, μοναδική οικονομική προσφορά της ατομικής επιχείρησης του

κ. “ ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗ  Δ. ΧΡΗΣΤΟΥ –  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για την παροχή υπηρεσιών«Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων-

μηχανημάτων έργων του στόλου του Δήμου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Α.  Την Ανάθεση, των υπηρεσιών «Ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων-μηχανημάτων

έργων του στόλου του Δήμου», στην μοναδική οικονομική προσφορά της ατομικής επιχείρησης του

κ.  “ ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗ   Δ.  ΧΡΗΣΤΟΥ  –  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ  &  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ” και Α.Φ.Μ.: 019827605,  με στοιχεία επικοινωνίας, οδός ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

70  Τ.Κ  15231  ΧΑΛΑΝΔΡΙ,  τηλ:  210-6743885,  μέχρι  του  ποσού  των  5.000,00  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %, και αναλυτικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΖΗΤΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ

1

Μεταφορά φορτηγού, απορριμ-
ματοφόρου,
λεωφορείου ή μηχανήματος έργου
μικτού βάρους > 3,5τόνων
εντός ορίων του Δήμου Αιγάλεω.
(Δηλαδή μεταφορά από σημείο 
εντός του Δήμου Αιγάλεω προς 
σημείο εντός του Δήμου Αιγάλεω)

7
180,00 1.260,00 

2

Μεταφορά  φορτηγού,
απορριμματοφόρου,λεωφορείου ή
μηχανήματος  έργου  μικτού
βάρους > 3,5τόνων
εκτός ορίων του Δήμου Αιγάλεω 
με μέγιστη απόσταση μεταφοράς 
τα 40 χλμ

9 250,00 2.250,00 

3

Μεταφορά  οχήματος  μικτού
βάρους <3,5 τόνων μικτού βάρους
εντός ορίων του Δήμου Αιγάλεω 3 70,00 210,00

4

Μεταφορά  οχήματος  μικτού
βάρους  <3,5  τόνων  εκτός  ορίων
του  Δήμου  Αιγάλεω  με  μέγιστη
απόσταση μεταφοράς τα 40 χλμ

3 100,00 300,00

                                                                      Σύνολο 4.020,00
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                                                                       ΦΠΑ 24 % 964,80

                                                                       Σύνολο με ΦΠΑ 4.984,80

                                                                        Στρογγυλοποίηση      15,20

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00

Διευκρινίζεται ότι οι ποσότητες ζήτησης στον παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές και

όχι δεσμευτικές. Επίσης δεν είναι δεσμευτική και η εξάντληση όλου του ποσού, αφού

η ζήτηση εξαρτάται από τις απρόβλεπτες παρουσιαζόμενες ανάγκες. 

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.:  20.6263.003  με  τίτλο «Υπηρεσίες  Ρυμούλκησης  ακινητοποιημένων  οχημάτων-

μηχανημάτων έργου του Δήμου» και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.   

                                                                     

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με υπ. αριθμ. Πρωτ .: 10237/12/27-04-

2018  Τεχνική  Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης  /  Τμήμα Μελετών  &   Αποθήκης

καθώς  και  η  με  αριθμ.  Πρωτ  : 12104/16-05-2018,  μοναδική  οικονομική  προσφορά  της  ατομικής

επιχείρησης του  κ.  “ ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗ  Δ.  ΧΡΗΣΤΟΥ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”.

Δ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την   υποβολή

 από τον  προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. (Η χρέωση θα γίνεται μέσω τιμολογίου 

επί πιστώσει αποπληρωμής εντός 3 μηνών.)

 Εσωτερική   διανομή  

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

  (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

   (Τμήμα Μελετών &  Αποθήκης)

                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
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