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                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 21584

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω  14/06/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 980

     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 για τη Διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που θα

διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στο δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινωτής”, τμήματος

Μοντέρνων και Ελληνικών χορών του τμήματος Αθλητισμού του Δήμου. 

7) Την με αριθμ. Πρωτ. 19020/31-05-2017 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας - Πολιτισμού

και Αθλητισμού, τμήμα Αθλητισμού, προϋπολογισμού 2.387,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) την με αριθμ. 898/31-05-2017 (με αριθμ. Πρωτ. 19027/31-05-2017), Απόφαση Δημάρχου

που την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι  η  συγκεκριμένη υπό διενέργεια  δαπάνη έχει  αναληφθεί  νόμιμα  με  την

αριθμ. 173/08-06-2017 (ΑΔΑ: 73ΛΞΩ6Ν-ΞΕΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με

αριθμούς  καταχώρισης 750/31-05-2017, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) α) Την με αριθμ. πρωτ. 20754/09-06-2017, πρόσκληση της προϊσταμένης του τμήματος

Αθλητισμού κ. Κορμέντζα Σοφία της Δ/νσης Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού,  προς

τον  “Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ – Ν. ΠΑΡΔΟΣ & Σια Ο.Ε.”  με δ.τ. “Κύβος”, περί υποβολής

προσφοράς,  σχετικά  με  την  προμήθεια  προσκλήσεων  για  τη  Διοργάνωση

μουσικοχορευτικής εκδήλωσης  που  θα  διεξαχθεί  τη  Κυριακή  18  Ιουνίου  2017  στο

δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινωτής”.
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β) Την με αριθμ. πρωτ. 20753/09-06-2017, πρόσκληση της προϊσταμένης του  τμήματος

Αθλητισμού κ. Κορμέντζα Σοφία, της Δ/νσης Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού,  προς

τον   “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ”,  περί υποβολής προσφοράς, σχετικά με

την μουσική κάλυψη για τη Διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί

τη Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στο δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινωτής”.

γ) Την με αριθμ. πρωτ. 20752/09-06-2017, πρόσκληση της προϊσταμένης του  τμήματος

Αθλητισμού κ. Κορμέντζα Σοφία, της Δ/νσης  Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς

τον  “AXIOM GIFTS –  ΑΦΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.” με δ.τ.  “AXIOM  GIFTS”,  περί

υποβολής  προσφοράς,  σχετικά  με  την  προμήθεια  αναμνηστικών  πλακετών  για  τη

Διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί τη Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

στο δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινωτής”.

11)α) Σχετικά  με  την  προμήθεια  προσκλήσεων,  την  μοναδική  Οικονομική  προσφορά   με

αριθμ. πρωτ. 21099/12-06-2017 της Εταιρείας με την επωνυμία: “Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ – Ν.

ΠΑΡΔΟΣ & Σια Ο.Ε.”  με δ.τ. “Κύβος”.

β) Σχετικά με την μουσική κάλυψη, την μοναδική Οικονομική προσφορά  με αριθμ. Πρωτ.

21101/12-06-2017  της  ατομικής  επιχείρησης  με  την  επωνυμία:  “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ”.

γ)  Σχετικά  με  την  προμήθεια  Αναμνηστικών  πλακετών,  την  μοναδική  Οικονομική

προσφορά  με αριθμ. Πρωτ. 21103/12-06-2017 της Εταιρείας με την επωνυμία: “AXIOM

GIFTS – ΑΦΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.” με δ.τ. “AXIOM  GIFTS”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουμε, σχετικά με την προμήθεια προσκλήσεων για τη Διοργάνωση μουσικοχορευτικής

εκδήλωσης που θα διεξαχθεί τη Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στο δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινωτής”,

διοργάνωσης  της  Διεύθυνση  Παιδείας  -  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  στην  εταιρεία  με  την

επωνυμία: “Α.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ  –  Ν.  ΠΑΡΔΟΣ  &  Σια  Ο.Ε.  ”  με  δ.τ.  “Κύβος” και Α.Φ.Μ.:

045368103,  με  στοιχεία  επικοινωνίας, οδός:  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28,  ΑΙΓΑΛΕΩ,  τηλ:  210-

5910406, έναντι του ποσού των 241,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %:

 Α/Α περιγραφή Ποσοτ.
Τιμή
μον. 

Καθ.
αξια

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ

1
Εκτύπωση εγχρώμων προσκλήσεων 
διπλής όψεως σε χαρτόνι 250gr velvet.  

500 τμχ.
0,39
ευρώ

195,00
ευρώ

46,80
ευρώ

241,80
ευρώ

Β.  Σχετικά με την μουσική κάλυψη για τη  Διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που θα

διεξαχθεί τη Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στο δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινωτής”,  διοργάνωσης της
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Διεύθυνση  Παιδείας  -  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία:

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ” και Α.Φ.Μ.: 066096470, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός:

ΜΑΚΡΗΣ 3-7, ΒΥΡΩΝΑΣ, έναντι του ποσού των 1.984,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του

Φ.Π.Α 24 %:

 Α/Α περιγραφή Καθ. αξία ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ

1 Λαϊκή ορχήστρα, αποτελούμενη από πέντε (5) άτομα 

συμπεριλαμβανομένου και μια πρόβα. 

1.600,00
 ευρώ

384,00
 ευρώ

1.984,00
 ευρώ

Γ.  Σχετικά  με  την  προμήθεια  Αναμνηστικών  πλακετών για  τη  Διοργάνωση μουσικοχορευτικής

εκδήλωσης που θα διεξαχθεί τη Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 στο δημοτικό θέατρο “Αλέξης Μινωτής”,

διοργάνωσης  της  Διεύθυνση  Παιδείας  -  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  στην  εταιρεία  με  την

επωνυμία: “AXIOM  GIFTS  –  ΑΦΟΙ  ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ  Ο.Ε.”  με  δ.τ.  “AXIOM   GIFTS”  και

Α.Φ.Μ.: 099349837, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 12, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ: 210-

5314994, έναντι του ποσού των 139,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %: 

 Α/Α περιγραφή Ποσότ.
Τιμή
μον. 

Καθ. Αξία
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ

1

Αναμνηστικές  πλακέτες  διαστάσεων
16x92cm  από μέταλλο  αλουμινίου
αναδυόμενο  με  ψηφιακή  εκτύπωση
τετράχρωμη  και  στεφάνι  επίχρυσο
αντικέ,  τοποθέτηση  σε  κασετίνα
βελούδου  χρώματος  μπλε  και
διαμέτρου 19x16cm. 

5 τμχ.
22,50
ευρώ

112,50
ευρώ

27,00
ευρώ

139,50
ευρώ

Δ.  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 την  Κ.Α.: 15/6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων και έχει εκδοθεί η σχετική

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με αριθ. Πρωτ. 19020/31-05-2017

τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού, τμήμα Αθλητισμού καθώς και οι

σχετικά  με  την  προμήθεια  προσκλήσεων, με  αριθμ.  πρωτ.  21099/12-06-2017  προσφορά της

Εταιρείας με την επωνυμία:  “Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ – Ν. ΠΑΡΔΟΣ & Σια Ο.Ε.”  με δ.τ. “Κύβος”,

σχετικά  με  την  μουσική  κάλυψη,  με  αριθμ.  πρωτ.  21101/12-06-2017  προσφορά της  ατομικής

επιχείρησης  με  την  επωνυμία:  “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ”,  σχετικά  με  την

προμήθεια  μεταλλίων,  με  αριθμ.  πρωτ.  21103/12-06-2017  προσφορά  της  Εταιρείας  με  την

επωνυμία: “AXIOM GIFTS – ΑΦΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.” με δ.τ. “AXIOM  GIFTS”.
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 Ζ. 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/νση Παιδείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τμήμα Αθλητισμού)

                                                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                                                                                 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑ: Ω6Ν0Ω6Ν-75Θ
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