
                                                                                                   

                                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 33385

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                              Αιγάλεω,    5/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ.1463

      Η  Αντιδήμαρχος 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 εκτύπωσης και προμήθειας “'Έντυπου Υλικού για την προβολή των εκδηλώσεων του

μήνα  αντιφασιστικής  μνήμης  και  συνείδησης  (Οκτώβρης  2017)”  και  συγκεκριμένα  α)  Παρασκευή  6

Οκτωβρίου  2017,  στο  Πολιτιστικό  κέντρο “  Ελληνικό Μολύβι-  Γ.  Βρανάς”,  με  παρουσίαση βιβλίου  του

Στέλιου Κούλογλου και εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας με θέμα τον “Λιμό της Αθήνας” κατά την διάρκεια

της κατοχής από τους Γερμανούς και β) Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, διάλεξη και συζήτηση  με γνωστούς

ιστορικούς, με θέμα “ Η σκοτεινή πραγματικότητα του φασισμού”, στο πνευματικό κέντρο “ Γιάννης  Ρίτσος”.

7) Την με αριθμ. Πρωτ. 31726/21-9/2017  τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (τμ.

Πολιτισμού) , προϋπολογισμού 669,60 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

8) την με αριθμ. 1389/31730/21-9-2017, Απόφαση  Δημάρχου που την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 303/28-09-2017

(ΑΔΑ:  Ψ62ΧΩ6Ν-26Ρ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με  αριθμό  καταχώρισης 998/22-9-2017,στα

λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την αριθμ. 33000/2-10-2017, πρόσκληση  της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (τμ. Πολιτισμού) ,

προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.
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11) Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  33232/4-10-2017,  Οικονομική  Προσφορά  της  εταιρείας  με  τη  επωνυμία  “

Α.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ-Ν.  ΠΑΡΔΟΣ  &  ΣΙΑ Ο.Ε.  -ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ  -ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ-  ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ  –

ΕΚΔΟΣΕΙΣ &                                       

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                 Α. Α. Την Ανάθεση της   εκτύπωσης και προμήθειας “'Έντυπου Υλικού για την προβολή των εκδηλώσεων του

μήνα  αντιφασιστικής  μνήμης  και  συνείδησης  (Οκτώβρης  2017)”,  που  θα  πραγματοποιηθούν  την  Παρασκευή  6

Οκτωβρίου 2017, στο Πολιτιστικό κέντρο “ Ελληνικό Μολύβι- Γ. Βρανάς” &  την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017,  στο

πνευματικό κέντρο “ Γιάννης  Ρίτσος”,  της Δ/νσης Παιδείας,  Πολιτισμού & Αθλητισμού (τμ.  Πολιτισμού),  στην

εταιρεία  με  τη  επωνυμία  “Α.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ-Ν.  ΠΑΡΔΟΣ  &  ΣΙΑ Ο.Ε.  &  Α.Φ.Μ.:  999696982,  με  στοιχεία

επικοινωνίας, οδός: Αγ. Σπυριδωνος 28 Αιγάλεω, τηλ: 2105910406 , συνολικής αξίας 632,40  ευρώ ( με το Φ.Π.Α.),

όπως παρακάτω:                          

Α/Α Εκτυπώσεις Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο/ ευρώ
1 Λάβαρα από μουσαμά 2μ.

Χ 1,2μ 
4 46,00 184,00

2 Πανό από μουσαμά 6μ. Χ 1
μ.

1 170,00 170,00

3 Έγχρωμες Αφίσες Α3 από
χαρτί velvet 100gr

200 0,48 96,00

4 Προσκλήσεις 300 0,20 60,00

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ 510,00  ευρώ
ΦΠΑ 24% 122,40  ευρώ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 632,40  ευρώ

             Και ειδικότερα: Και ειδικότερα:

 Η ανάθεση των εργασιών εκτύπωσης και προμήθειας στην συνέχεια των παραπάνω ειδών, θα γίνει σε ένα
προμηθευτή, ο οποίος οφείλει να συμβάλλει στην ηλεκτρονική διαμόρφωση των προς εκτύπωση αρχείων και
να εκτυπώσει όλο το έντυπο υλικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και με τέτοιο τρόπο, ώστε
όλα τα έντυπα να είναι αρίστης ποιότητας, λειτουργικά στη χρήση τους και κυρίως με το αισθητικό τους
αποτέλεσμα να εκπληρώνουν τις προσδοκίες της υπηρεσίας μας, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή
της εκδήλωσης.

 Τα είδη θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν ομαδικά ή τμηματικά , συνολικά ή ανά είδος ανάλογα με τις
απαιτήσεις  της υπηρεσίας  σε διάστημα τουλάχιστον 3 ημερών από την παραγγελία. 

 Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν συσκευασμένα, με ευθύνη του προμηθευτή, στους χώρους που θα του
υποδειχθούν από την υπηρεσία μας. 

 Η πληρωμή από το Δήμο μας θα γίνει μετά το πέρας όλης της προμήθειας, σύμφωνα με την προσφορά του
προμηθευτή και μετά την έκδοση των κατά περίπτωση νομίμων παραστατικών (τιμολογίων πώλησης κλπ).
Τον προμηθευτή  θα βαρύνουν οι από τον νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος εισοδήματος κλπ), ενώ ο
Φ.Π.Α., που έχει υπολογιστεί σε ποσοστό 24%, θα βαρύνει το Δήμο μας.  

 Σε  κάθε  περίπτωση  ο  προμηθευτής  οφείλει  να  παραδώσει  τα  έντυπα  σωστά,  σε  άριστη  ποιότητα,  στηνΣε  κάθε  περίπτωση  ο  προμηθευτής  οφείλει  να  παραδώσει  τα  έντυπα  σωστά,  σε  άριστη  ποιότητα,  στην

ποσότητα που του έχουν ζητηθεί και εντός του συμφωνημένου χρόνου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμοςποσότητα που του έχουν ζητηθεί και εντός του συμφωνημένου χρόνου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος
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μπορεί να ζητήσει από τον υπαίτιο αποζημίωση, εύλογη και αντίστοιχη της ζημιάς που τυχόν θα έχει υποστεί.μπορεί να ζητήσει από τον υπαίτιο αποζημίωση, εύλογη και αντίστοιχη της ζημιάς που τυχόν θα έχει υποστεί.

Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.       Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.       

      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

15.6471.010 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 )                                                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                                                 Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                 

                                                                                                                                    ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
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