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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                          ΑΡΘΘΜ.ΠΡΩΣ. 33115 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ                                                                                         Αηγάιεσ,  20/12/2018 

ΔΗΜΟ ΑΘΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΗ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 

         Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 2837 

         Ο  Γήμαρτος Αιγάλεω, 
           

             

            Έρνληαο ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2) Tηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ 80/2016  ( ΦΕΚ Α΄145), πνπ ξπζκίδεη ην θαζεζηώο ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο από 

ηνπο δηαηάθηεο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), πεξί Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011  

4) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 . 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6) Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο «Παροτής Υπηρεσιών ταρακτηρισμού τοσ Γήμοσ Αιγάλεω ως Μαρτσρικού 

Γήμοσ». 

7) Σελ κε αξηζκ. πξση. 31.669/6-12-2018, ηερληθή έθζεζε ηεο Δ/λζεο Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ,  

πξνϋπνινγηζκνύ 2.294,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.  

8) Σελ κε αξηζκ. 2.687/31670/6-12-2018, Απόθαζε  Δεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9) Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε θσδηθό αηηήκαηνο 

420/31678/6-12-2018,ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Δήκνπ. 

10)  Σελ αξηζκ. 1501/2691/31711/6-12-2018, Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε ΑΔΑ (ΩΟΛΓΩ6Ν-95Η) & 

ΚΗΜΔΗ (18REQ004195283).   

11)  Σελ κε  αξηζκ. πξση. 32.613/14-12-2018,  πξόζθιεζε ηεο Δ/λζεο Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ πξνο ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

12) Σελ κνλαδηθή νηθνλνκηθή  Πξνζθνξά κε αξηζκ. Πξση.32926 /18-12-2018,  ηεο  Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΥΕΘΟ ΘΩΑΝΝΗ Ε. ΣΑΜΟΤΛΗ (Α.Μ.Κ.Ε.)» 

                                                                                     

                                                      

                                                ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ  

  ΑΑ.. ηελ Αλάζεζε ηεο «Παροτής Υπηρεσιών ταρακτηρισμού τοσ Γήμοσ Αιγάλεω ως Μαρτσρικού Γήμοσ», όπσο 

εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. 31.669/6-12-2018 , ηερληθή έθζεζε ηεο Δ/λζεο Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, 

ζηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΡΥΕΘΟ ΘΩΑΝΝΗ Ε. ΣΑΜΟΤΛΗ (Α.Μ.Κ.Ε.)», κε  

Α.Φ.Μ.: 996985111 & Δ.Ο.Τ : Αζελώλ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο : ΑΚΑΔΗΜΘΑ 41 η.θ.10672, ΑΘΗΝΑ, 

ηει: 221100  33660044550044,  ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.232,00 επξώ, (κε ην Φ.Π.Α. 24 %),  ήηνη ( 1.800,00 + 432,00 ΦΠΑ 24% 

2.232,00) & εηδηθόηεξα: 

  

 Η έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε ζα εζηηάδεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ απσιεηώλ ηνπ Δήκνπ ζε αλζξώπηλεο δσέο 

θαη εηδηθόηεξα ζε απώιεηεο από βίαην ζάλαην από εθηειέζεηο, κάρεο, βνκβαξδηζκνύο αληηζηαζηαθώλ θαη 

άκαρνπ πιεζπζκνύ. 

ΑΔΑ: ΨΩ6ΣΩ6Ν-6ΙΚ



 Η θαηαγξαθή ζα πεξηιακβάλεη νλνκαηεπώλπκν, ειηθία, ηόπν γέλλεζεο, ηόπν θαηνηθίαο, επάγγεικα, 

εκεξνκελία ζαλάηνπ, αηηία ζαλάηνπ, ηόπν ζαλάηνπ, ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο (αλαθνξέο ζην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζε βηβιία, αξρεία θαη ζε όπνηα άιιε πεγή) 

 Η αλσηέξσ ππεξεζία κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία  θαθέινπ  κε 

ην ππνζηεξηθηηθό-ηεθκεξησηηθό πιηθό γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ αξκόδηα Επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Εζσηεξηθώλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ραξαθηεξηζκνύ  ηνπ Δήκνπ Αηγάιεσ σο καξηπξηθνύ. 

  

 Η δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο  πξνζδηνξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο. 

                              

                                ΒΒ. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο, ζηνλ      

πξνϋπνινγηζκό      δαπαλώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α  

10.6117.005 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.                  

                 Γ.  Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ 

πξνκεζεπηή ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

      Εζσηεξηθή δηαλνκή 

1. Δ/λζε Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

   (Σκήκα Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο) 

                   

                                                                                                         

 

                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                         ΜΠΘΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΘΟ 

ΑΔΑ: ΨΩ6ΣΩ6Ν-6ΙΚ
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