
                                                                                                 

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 17096
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αιγάλεω,  03/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 1477 
           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  και  αντικατάστασης  αντηλιακων  μεμβρανών  για  το  ΚΕΠ και

Δημοτικά Ιατρεία», επί των οδών Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου.
6) Την με αριθμ. πρωτ. 11576/14-05-2018, τεχνική έκθεση της Δ/νσης Κ.Ε.Π., προϋπολογισμού 2.075,76 ευρώ

με το Φ.Π.Α 24% 
7) Την με αριθμ. 1154/11582/14-05-2018, Απόφαση  Δημάρχου που την εγκρίνει.
8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 274/22-05-2018

(ΑΔΑ:6ΣΞ5Ω6Ν-Ρ28), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με  αριθμό  καταχώρισης  828/14-5-2018 και
829/14-05-2018, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

9) Την αριθμ. 16204/21-06-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Κ.Ε.Π προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής
προσφοράς.

10) Τις  με αριθμ. Πρωτ.16580/26-06-2018  προσφορές, της  εταιρείας με την επωνυμία “Μαρκόβας Γεώργιος
Μον. Ε.Π.Ε Διαφημίσεις - Εκδόσεις”.

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Α. Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  «  Προμήθειας και αντικατάστασης αντηλιακών μεμβρανών για το ΚΕΠ και

των Δημοτικών Ιατρείων», επί των οδών Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου,  όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με

αριθμ. πρωτ. 11576/14-05-2018,  τεχνική έκθεση της Δ/νσης ΚΕΠ,  συνολικού ποσού 2.075,76 ευρώ, (με το Φ.Π.Α.

24 %),  στην παρακάτω εταιρεία :

1) Στην  εταιρεία με την επωνυμία “ ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ”, “ ΜΑΡΚΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ”,

με  στοιχεία  επικοινωνίας,  οδός:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  με  στοιχεία  επικοινωνίας,  οδός:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  887,  Πόλη:  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  Τ.Κ.:  121  32  ΑΦΜ  :7,  Πόλη:  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  Τ.Κ.:  121  32  ΑΦΜ  :

997939779,  ΔΟΥ : Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, τηλ.: 210 5781912,  συνολικής αξίας997939779,  ΔΟΥ : Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, τηλ.: 210 5781912,  συνολικής αξίας   2.075,76 ΕΥΡΩ (με το  2.075,76 ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %)  &  &

ειδικότεραειδικότερα:      :      

ΕΙΔΟΣ ΤΕΤΡ. Μ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Επένδυση τζαμιών με αντηλιακή
μεμβράνη καθρέφτη, συνολικής

διάστασης 18 τ.μ. (Δημοτικά Ιατρεία)

18 18,00€ 324,00€

Αποξήλωση ήδη υπάρχουσας
μεμβράνης 

150,00€ 150,00€

ΑΔΑ: ΨΜΧΣΩ6Ν-5ΣΛ



Επένδυση τζαμιών με αντηλιακή
μεμβράνη καθρέφτη, συνολικής

διάστασης 50 τ.μ. (ΚΕΠ)

50 18,00€ 900,00€

Αποξήλωση ήδη υπάρχουσας
μεμβράνης

300,00€ 300,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1.674,00 €

ΦΠΑ 24%  401,76  €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.075,76  €

                                                                                                                                                                                                                                    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.075,76   ευρώ  

             Και ειδικότερα :                              
 Οι εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης των μεμβρανών και λοιπόν υλικών θα γίνουν από

εξειδικευμένο προσωπικό υπό την αποκλειστική ευθύνη του ανάδοχου προμηθευτή, για την
αντιμετώπιση της ηλιοέκθεσης και θάμβωσης των εργαζομένων και πελατών του ΚΕΠ, και
των ασθενών των Δημοτικών Ιατρείων. Παράλληλα, μέσω της τοποθέτησης των μεμβρανών
θα επιτευχθεί μείωση της ζέστης (εσωτερικής θερμοκρασίας κατά τους θερινούς μήνες) και
της αντίστοιχης ενεργειακής κατανάλωσης.

 Η αντηλιακή μεμβράνη θα πρέπει να είναι 50τ.μ. για το Κ.Ε.Π και 18 τ.μ. για τα Δημοτικά
Ιατρεία και θα πρέπει να πληρούν κατ΄ ελάχιστον τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

Σκουρότητα:26%

               Συνολική ηλιακή ενέργεια που ανακλάται(total solar energy reflected)52%S

           Συνολική  ηλιακή ενέργεια που απορροφάται(total solar energy absorbed)35%

           Συνολική  ηλιακή ενέργεια που διαπερνάει(total solar energy transmitted)13%

          Διαπερατότητα ορατού φωτός(visible light transmission)6%

          Εσωτερική ανάκλαση ορατού φωτός(internal visible light reflection)57%

          Εξωτερική ανάκλαση ορατού φωτός(internal visible light reflection)56%

          Απόρριψη υπεριώδους ακτινοβολίας (ultra violet block) 90%  

          Συντελεστής σκίασης (Shading coefficient)26%

          Συντελεστής κέρδους ηλιακής Θερμότητας-ενέργειας ( solar heat gain coefficient)22%

          Συνολικά απορριπτόμενη ηλιακή ενέργεια ( total solar rejected)78%

          Οι ανάδοχοι υποχρεούνται όπως:

• Ο  προμηθευτής   οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση  από  την  στιγμή  που  λαμβάνει  την  εντολή
προμήθειας σε χρονικό διάστημα 10 ημερών, να προμηθεύσει το Δήμο με την παράδοση της
παραγγελθείσας ποσότητας μέσα στο 2018.

ΑΔΑ: ΨΜΧΣΩ6Ν-5ΣΛ



•  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  κάνει  τοποθέτηση  αντηλιακής  μεμβράνης  και
πλαστικοποιημένου αυτοκόλλητου μονομερικό   ματ καθώς και να προβεί στην αποξήλωση
των είδη υπαρχουσών μεμβρανών του ΚΕΠ και των Δημοτικών Ιατρείων όπως αναφέρονται
στην προσφορά, που έχει υποβάλλει βάσει της παρούσης μελέτης.  

• Οι αντηλιακές μεμβράνες καθρέφτες θα παραδοθούν από τον προμηθευτή στο ΚΕΠ και 
Δημοτικά Ιατρεία, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας, χωρίς άλλη οικονομική 
επιβάρυνση και αφού προηγουμένως  ο προμηθευτής ειδοποιήσει τον υπεύθυνο  έκαστης 
υπηρεσίας.

• Μετά το πέρας των εργασιών, θα υποβληθεί γραπτή ενυπόγραφη δεκαετής εγγύηση καλής    
λειτουργίας-απόδοσης. Μέσω αυτής θα δεσμεύεται ο προμηθευτής για άμεση αποκατάσταση
μεμβρανών (ή/και λοιπόν συναφών υλικών π.χ. αυτοκόλλητα) που θα εμφανίσουν ολική η 
μερική αστοχία (π.χ. φυσαλίδων,  αποκόλληση).

                      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. 10.6261.005 και Κ.Α. 15.6261.001   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 Κ.Ε.Π
                                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                           ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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