
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω, 21.12.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.  33219
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ.   2859  
    

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 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 υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του

ευρωπαϊκού προγράμματος 5G ESSENCE / Horizon 2020.
7. Την με αριθμ. 30952/30.11.2018 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης

και Διαφάνειας, συνολικού προϋπολογισμού 24.428,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%).

8. Την με αριθμ. 2619/30994/30.11.2018 απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει.
9. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την

αριθμ. 1478/4.12.2018 (ΑΔΑ: ΨΕΣΨΩ6Ν-ΣΧΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Δημάρχου  και  Αριθμό  Καταχώρισης  στο  ΚΗΜΔΗΣ:18REQ004121576/4.12.2018,  με
αριθμό καταχώρισης   αιτήματος  407/3.12.2018 στα λογιστικά  βιβλία  του Δήμου και
αριθμό καταχώρισης στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004108836/3.12.2018.

10. Τις  με  αριθμ.  πρωτ.  31641-2-3/4.12.2018  προσκλήσεις  του  Προϊσταμένου  του
Τμήματος  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  περί  υποβολής  προσφοράς  για  τις
υπηρεσίες  υποστήριξης  στο  συντονισμό  και  παρακολούθηση  του  ευρωπαϊκού
προγράμματος «Horizon 2020» με τίτλο «5G ESSENCE». 

11. Την με αριθμ. πρωτ. 31882/7.12.2018 οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
«Γ. ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΡΕΚΤΙΣ» που αφορά στις υπηρεσίες
υποστήριξης  στο  συντονισμό  και  παρακολούθηση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος
«Horizon 2020» με τίτλο «5G ESSENCE». 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 32114/10.12.2018 οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
«ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ»  που αφορά στις
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υπηρεσίες  υποστήριξης  στο  συντονισμό  και  παρακολούθηση  του  ευρωπαϊκού
προγράμματος «Horizon 2020» με τίτλο «5G ESSENCE». 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 32167/11.12.2018 οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
«ITCS Πληροφορική,  Εκπαίδευση και  Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες ΕΠΕ» που αφορά
στις  υπηρεσίες  υποστήριξης  στο  συντονισμό  και  παρακολούθηση  του  ευρωπαϊκού
προγράμματος «Horizon 2020» με τίτλο «5G ESSENCE»

14. Την με αριθμ. πρωτ. 32264/11.12.2018 οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
«INNOLAND ΕΠΕ»  που  αφορά  στις  υπηρεσίες  υποστήριξης  στο  συντονισμό  και
παρακολούθηση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  «Horizon  2020»  με  τίτλο  «5G
ESSENCE». 

                                              

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και
παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  «Horizon 2020» με  τίτλο 5G
ESSENCE»,  λαμβανομένου υπόψη της οικονομικότερης  υποβληθείσας προσφοράς,
στον οικονομικό φορέα «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο
«ΗΡΩΝ»,  με  ΑΦΜ: 999693840 και  στοιχεία  επικοινωνίας,  Σόλωνος 45,ΤΚ 10672,
Κολωνάκι,  Αθήνα,  Τηλ.  210.3007240,  E-mail: info  @  e  -  ron  .  gr  ,  έναντι  του  ποσού
23.808,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Β. Η  συνολική  διάρκεια  της  υπηρεσίας  καθορίζεται  από  την  υπογραφή  της  σχετικής
νομικής δέσμευσης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, θα έχει δε διάρκεια  δώδεκα
(12) μήνες. 

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται  από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί  από ιδίους
πόρους στον προϋπολογισμό δαπανών του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί η σχετική
πίστωση και θα γίνει σε βάρος του ΚΑ 15.6495.007 του προϋπολογισμού του Δήμου
για το  οικονομικό έτος 2018 και  με  αντίστοιχη πρόβλεψη για το  οικονομικό έτος
2019.

Δ. Αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης  θεωρείται  η  με  αριθμ.
30952/30.11.2018  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης  και
Διαφάνειας καθώς και η με αριθμ πρωτ. 32114/10.12.2018 οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ».  

 E. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου
από  μέρους  του  οικονομικού  φορέα  και  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος  από
μέρους  του  Δήμου  μας.  Τον  ανάδοχο  οικονομικό  φορέα  θα  βαρύνουν  και  οι
προβλεπόμενες  νόμιμες  κρατήσεις,  ενώ ο  ΦΠΑ,  που  θα  αναγράφεται  διακριτά,  θα
βαρύνει τον Δήμο μας. 

Εσωτερική   διανομή  
1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαφάνειας
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Δημήτριος Μπίρμπας
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