
1

                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 40568

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω 30/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 1963

     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 που  αφορά  την  Προμήθεια  βοηθητικού  υλικού
σηματοδότησης και συγκεκριμένα καινούρια κολονάκια σήμανσης στροφών και αποφυγής
παρκαρίσματος οχημάτων επί του τόξου τους.

7) Την με αριθμ.  Πρωτ.:  34796/16/16-10-2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών & Αποθήκης, προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
24%.

8) Την με αριθμ. Πρωτ. 34932/1588/17-10-2017 Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
539/07-11-2017  (ΑΔΑ:  7ΣΦ5Ω6Ν-ΤΗΥ  &  AΔΑΜ  17REQ002240067)  Απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό   καταχώρισης  1085/24-10-2017, στα λογιστικά βιβλία
του Δήμου.

10)Τις με αριθμ. Πρωτ.:  38499/15-11-2017 & 38531/15-11-2017, προσκλήσεις ενδιαφέροντος
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  Τμήμα Μελετών & Αποθήκης, περί υποβολής
προσφορών,  σχετικά  με  τη  δαπάνη  που  αφορά  την  προμήθεια  βοηθητικού  υλικού
σηματοδότησης και συγκεκριμένα καινούρια κολονάκια σήμανσης στροφών και αποφυγής
παρκαρίσματος οχημάτων επί του τόξου τους.

11)Σχετικά με τη  δαπάνη που αφορά την προμήθεια  βοηθητικού υλικού σηματοδότησης, τις
Οικονομικές προσφορές των παρακάτω εταιριών:
1. “ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε – Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές” , με αριθμ. Πρωτ.: 38660/16-11-2017
προσφορά &  προσφερόμενη τιμή: 2.749,82 Ε.
2.  “ΣΗΜΑ  Α.Β.Ε.Ε.  -  Πινακίδες  Σήμανσης”, με  αριθμ.  Πρωτ.: 39292/21-11-2017
προσφορά & προσφερόμενη τιμή: 3.084,18 Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.  Αναθέτουμε,  σχετικά  με την  δαπάνη  που  αφορά  την  προμήθεια  βοηθητικού  υλικού
σηματοδότησης  και  συγκεκριμένα  καινούρια  κολονάκια  σήμανσης  στροφών  και  αποφυγής
παρκαρίσματος  οχημάτων  επί  του  τόξου  τους, στην  εταιρεία  με  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, με επωνυμία:
“ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε – Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές”, με Α.Φ.Μ.: 095010899 και Δ.Ο.Υ ΑΧΑΡΝΩΝ,
με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 9 ΑΧΑΡΝΑΙ, τηλ: 2102526702, έναντι του ποσού
των 2.749,82 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και ειδικότερα: 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Τεμαχίου € Σύνολο €

1 Ελαστικά κολωνάκια Τεμ. 252 8,80 2.217,60

ΦΠΑ 24% 532,22

ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α 2.749,82

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση των ειδών, και
γενικά κάθε νόμιμη και απαιτούμενη εργασία .

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, και άριστης ποιότητας κατασκευής. Συγκεκριμένα, τα
ελαστικά κολωνάκια θα κατασκευάζονται από κατάλληλο ελαστικό υλικό υψηλής αντοχής μεν αλλά
το οποίο δεν θα προκαλεί ζημία στα οχήματα που τυχόν συγκρουστούν με αυτά.  Θα επιτυγχάνεται
μέγιστη ελαστικότητα της όλης κατασκευής ώστε πρακτικά να είναι σχεδόν άθραυστη. 

Β. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της
παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση – παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης
Καθαριότητας επί της οδού Μικελή 6, από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου. 

Ο χρόνος εγγύησης δεν θα είναι µικρότερος  των έξι (6) μηνών και αυτή θεωρείται ότι ισχύει από
την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας. Το τιμολόγιο έχει ισχύ αποδεικτικού εγγύησης. 

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,  η  οποία  θα
βαρύνει τον ΚΑ 20.6699.003 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Δ.  Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με αριθ.  Πρωτ.  34796/16/16-10-
2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Μελετών & Αποθήκης,
καθώς και η με υπ. αριθμ. Πρωτ.:  38660/16-11-2017 προσφορά  της εταιρείας  “ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε –
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές” 

Ε. 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 Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)

                                                                                                            Ο Δήμαρχος

                                                                                                                 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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