
1

                          

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ :  9482

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αιγάλεω,      19/04 / 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ. 1012

     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 για την “Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλων, αναμνηστικών

διπλωμάτων, αναμνηστικών πλακετών και μπάλες ποδοσφαίρου, για το καθιερωμένο

ετήσιο  Τουρνουά  Ποδοσφαίρου των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου

μας, το οποίο θα διεξαχθεί Απρίλιο ,  Μάιο και  Ιούνιο, του τρέχοντος έτους, στο Δ.Α.Κ.

«Εύα Χριστοδούλου», σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Δήμου Αιγάλεω.”.

7)  Την  με  υπ.  αριθμ. Πρωτ.: 6296/16/15-03-2018 Τεχνική  Έκθεση  της  Δ/νσης  Παιδείας

Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού,  προϋπολογισμού 1.395,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

24%.

8) Την με αριθμ. Απόφ.604(αρ.πρωτ.6297/15-03-2018) Απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει.

9) Την με αριθμ.90/29-03-2018 (ΑΔΑ:  Ψ2ΒΦΩ6Ν-Υ24) Απόφαση του Οικονομικού Συμβουλίου

που   εγκρίνει  την  Δαπάνη  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού  1.395,00 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου  24%  Φ.Π.Α)  για  την “Προμήθεια  μεταλλίων,  κυπέλων,

αναμνηστικών διπλωμάτων, αναμνηστικών πλακετών και μπάλες ποδοσφαίρου, για

το  καθιερωμένο  ετήσιο  Τουρνουά  Ποδοσφαίρου  των  μαθητών  των  Δημοτικών
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Σχολείων του Δήμου μας” και διαθέτει τη σχετική πίστωση της εν λόγω δαπάνης, με  αριθμό

καταχώρισης 589/16-03-2018,στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10)  α) Την αριθμ.Πρωτ.  8615/11-04-2018, πρόσκληση της Προϊστάμενης της Δ/νσης Παιδείας

Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού  προς  τον  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟ ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟ-

με διακριτικό τίτλο “ΕΚΤΥΠΩSEA”  

β) Την αριθμ.Πρωτ.  8175/03-04-2018,  πρόσκληση της Προϊστάμενης της Δ/νσης  Παιδείας

Πολιτισμού  &  Αθλητισμού /Τμήμα  Αθλητισμού  προς   τον   ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΠΑΥΛΟ με

διακριτικό τίτλο “OLYMPUS-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ”  .

γ) Την αριθμ.Πρωτ.  8173/03-04-2018,  πρόσκληση της Προϊστάμενης της Δ/νσης  Παιδείας

Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού  προς  την εταιρία  “ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ-

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ” με διακριτικό τίτλο “ELDICO Sport SA”  περί

υποβολής  προσφοράς για  την “Προμήθεια  μεταλλίων,  κυπέλων,  αναμνηστικών

διπλωμάτων, αναμνηστικών πλακετών και μπάλες ποδοσφαίρου, για το καθιερωμένο

ετήσιο  Τουρνουά  Ποδοσφαίρου των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου

μας, το οποίο θα διεξαχθεί Απρίλιο ,  Μάιο και  Ιούνιο, του τρέχοντος έτους, στο Δ.Α.Κ.

«Εύα Χριστοδούλου», σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Δήμου Αιγάλεω”.

11) α) Την  αριθμ.8796/12-04-2018, μοναδική  οικονομική  προσφορά   του  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ

ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟΥ- με  διακριτικό  τίτλο “ΕΚΤΥΠΩSEA”  μόνο  για  την  “Προμήθεια

αναμνηστικών διπλωμάτων για το καθιερωμένο ετήσιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου των

μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας. 

β)  Την αριθμ.8565/10-04-2018,  μοναδική οικονομική προσφορά  του ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΠΑΥΛΟΥ

με  διακριτικό  τίτλο “OLYMPUS-ΑΘΛΗΤΙΚΑ  ΕΠΑΘΛΑ”   μόνο για  την  “Προμήθεια

μεταλλίων, κυπέλων, αναμνηστικών πλακετών για το καθιερωμένο ετήσιο Τουρνουά

Ποδοσφαίρου των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας”. 

γ)  Την αριθμ.8369/04-04-2018,  μοναδική οικονομική προσφορά  από την εταιρία “EΛΔΙΚΟ

ΣΠΟΡ  ΑΕΕ-  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  &  ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ”  με  διακριτικό  τίτλο “ELDICO

Sport SA”  μόνο  για την “Προμήθεια μπάλες ποδοσφαίρου για το καθιερωμένο ετήσιο

Τουρνουά Ποδοσφαίρου των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας”

Α      ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α.  Την Ανάθεση,  για  την “Προμήθεια  μεταλλίων,  κυπέλων,  αναμνηστικών  διπλωμάτων,

αναμνηστικών πλακετών και  μπάλες  ποδοσφαίρου,  για  το  καθιερωμένο  ετήσιο  Τουρνουά

Ποδοσφαίρου των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας, το οποίο θα διεξαχθεί

Απρίλιο  ,   Μάιο  και   Ιούνιο,  του  τρέχοντος  έτους,  στο  Δ.Α.Κ.  «Εύα  Χριστοδούλου»,  σε

συνεργασία με την Ένωση Γονέων Δήμου Αιγάλεω”  με τις μοναδικές οικονομικές προσφορές στις

παρακάτω εταιρίες:
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και αναλυτικότερα:

1) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟΥ-  με  επωνυμία  “ΕΚΤΥΠΩSEA” και Α.Φ.Μ.:  113214111,  με

στοιχεία  επικοινωνίας, Αναγεννήσεως  1 Αιγάλεω ΤΚ  12243,  τηλ:  210-5909883,  για  την

“Προμήθεια  αναμνηστικών  διπλωμάτων”  έναντι  του  ποσού  των  155,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %,

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1. Αναμνηστικά Διπλώματα (30Χ21cm, 
ματ)

500 0,25 125,00 30,00 155,00

  ΣΥΝΟΛΟ  125,00 30,00 155,00 

2)  ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΠΑΥΛΟΥ με επωνυμία  “OLYMPUS-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ” και Α.Φ.Μ.:  121289286,

με  στοιχεία  επικοινωνίας, Γρ.  Λαμπράκη  40 Πειραιάς ΤΚ  18533,  τηλ:  215-5408840,  για  την

“Προμήθεια  μεταλλίων,  κυπέλων,  αναμνηστικών πλακετών”  έναντι  του  ποσού  των  943,64

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %,

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1.

Προμήθεια μεταλλίων 
κατασκευασμένα από ελαφρύ μέταλλο 
σε χρυσό, διαμέτρου 4 εκατοστών, που 
θα απεικονίζει το άθλημα του 
ποδοσφαίρου , με κορδέλα ριγέ, 
χρώματος άσπρο – γαλάζιο.

500 0,98 490,00 117,60 607,60

2.

Προμήθεια κυπέλλων ύψους 30 cm, 
με διάμετρο κούπας 10 cm, σε 
μαρμάρινη βάση διαστάσεων 
65Χ65Χ30 mm και στην εμπρόσθια 
όψη της θα επικολληθεί «ταμπελάκι» 
για την αφιέρωση.

18 9,50 171,00 41,04 212,04

3.

Αναμνηστικές Πλακέτες διαστάσεων 
15x19 cm,  από μέταλλο αλουμινίου 
αναδυομένο με ψηφιακή εκτύπωση 
τετράχρωμη και στεφάνι επίχρυσο 
αντικέ, τοποθετημένη σε κασετίνα 
βελούδου χρώματος μπλέ,  διαμέτρου 
16x20 cm.

5 20,00 100,00 24,00 124,00

ΣΥΝΟΛΟ 761,00 182,64 943,64

ΑΔΑ: 7Σ7ΠΩ6Ν-Ι95



4

3)  της εταιρίας με επωνυμία “EΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ”  και

Α.Φ.Μ.:  094186570,  με στοιχεία επικοινωνίας, Κασσάνδρας 30, Βοτανικός ΤΚ 10447, τηλ: 210-

3458961,  για  την “Προμήθεια μπάλες  ποδοσφαίρου”  έναντι  του  ποσού  των  267,84 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %,

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

1. 

Μπάλες ποδοσφαίρου Νο 4 βάρους 
380g με υλικό: Japan Cordlay, πάχος 
1,65 mm, 2 στρώσεις  polycotton 165gr
+ 1 polyester 150gr + 1 φύλλο APT, 9 
ραφές με ειδικό αδιαβροχοποιημένο 
νήμα και σαμπρέλα 80%  Butyl

20 10,80 216,00 51,84 267,84

  ΣΥΝΟΛΟ  216,00 51,84 267,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.102,00 264,48 1.366,48

Και με τους εξής όρους:

Β. α) Να εκτελέσουν τις ανατεθείσες σ’ αυτούς προμήθειες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

    β) Να παραδώσουν τα προς προμήθεια είδη σε άριστη κατάσταση στο χρόνο και τον τόπο που θα

τους υποδειχθεί από τις υπηρεσίες μας.

Γ. Η παραλαβή των ζητούμενων ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών

του Δήμου μας, η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Δ. Η ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας, είναι η ημερομηνία που θα συμφωνηθεί με την υπηρεσία

μας, η οποία θα είναι εντός του διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο της τεχνικής έκθεσης όπου θα

διεξαχθεί Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  του τρέχοντος έτους, στο Δ.Α.Κ. «Εύα Χριστοδούλου», σε

συνεργασία με την Ένωση Γονέων Δήμου Αιγάλεω.. Σε περίπτωση αθέτησης της ημερομηνίας

που  θα  συμφωνηθεί,  ο  Δήμος  θα  αναζητά  από  τον  υπαίτιο  ανάδοχο  αποζημίωση,  η  οποία  θα

αντιστοιχεί τουλάχιστον στις δαπάνες που αυτός θα κάνει, για αποκατάσταση των συμφωνηθέντων. Σε

κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

Ε.  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.:  15.6472.001 με τίτλο “Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων”   και έχει εκδοθεί η σχετική

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

                                                                       

Ζ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με υπ. αριθμ. Πρωτ .: 6296/16/15-03-

2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού καθώς και η
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με αριθμ. Πρωτ : 8796/12-04-2018, οικονομική προσφορά του  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓ.ΦΩΤΙΟΥ  την

αριθμ.8565/10-04-2018  του ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΠΑΥΛΟΥ με επωνυμία “OLYMPUS-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ”

και την αριθμ.8369/04-04-2018    της εταιρίας με επωνυμία  ''EΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΕΕ'' .

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

τον  προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και θα υπόκεινται στις κατά περίπτωση νόμιμες

 κρατήσεις (φόρου εισοδήματος κλπ.).

 Εσωτερική   διανομή  

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νση Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού /Τμήμα Αθλητισμού

                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
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