
           

                                            ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   ΑΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ. 7246 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                              Αηγάιεσ,  14/3/2019 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΧ 

Γ/ΝΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

    Α Π Ο Φ Α  Ζ  Απιθμ. 1046 

  Ο  Γήμαπσορ Αιγάλεω, 

           Έρνληαο ππφςε: 

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

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 80/2016  ( ΦΔΚ Α΄145), πνπ ξπζκίδεη ην θαζεζηψο ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ ηνπο 

δηαηάθηεο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 

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 αλαγθαηφηεηα ηεο  «Γηνξγάλσζεο 16
νπ

 Γηαδεκνηηθνχ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο θάθη», απφ ηελ  Γ/λζε Παηδείαο 

Πνιηηηζκνχ  θαη αζιεηηζκνχ ( ηκ. Αζιεηηζκνχ). 

7) Tελ κε αξηζκ. Πξση. 6/37/2711-2-2019, ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, 

πξνυπνινγηζκνχ 1.602,08 επξψ κε ην Φ.Π.Α. 

8) ηελ κε αξηζκ. 506/3739/11-2-2019, Απφθαζε Γεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9) Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ αξηζκ. 50/26-2-2019 

(ΑΓΑ:Φ4Θ7Χ6Ν-ΘΞ6), Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε  αξηζκφ θαηαρψξηζεο 311/6234/4-3-2019,ζηα 

ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γήκνπ. 

10) ηελ αξηζκ. 473/928/6315/5-3-2019 (ΑΓΑ: ΧΜ2ΡΧ6Ν-ΘΙ2) Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ. 

11) Σελ αξηζκ. 6402/1, πξφζθιεζε  ελδηαθέξνληνο, πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο 

12) Σηο παξαθάησ Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο: 

 Σελ κε αξηζκ. πξση. 6463/6-3-2019, ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ θ. « ΓΟΡΑΝΗΣΖ ΠΑΝ. ΠΑΤΛΟΤ»,              

 Σελ κε αξηζκ. πξση.  6497/6-3-2019 ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ θ. ««ΚΚΑΑΡΡΜΜΟΟΤΤΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΤΤΑΑΓΓ..  ΦΦΧΧΣΣΙΙΟΟΤΤ»»,, 

 ΣΣεελλ  κκεε  ααξξηηζζκκ..  ππξξσσηη..  66882200//88--33--22001199  ηηεεοο  εεηηααηηξξεείίααοο  κκεε  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  ««  ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΙΙ  ΟΟ..ΔΔ  ΔΔΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΙΙΚΚΧΧΝΝ  ΓΓΧΧΡΡΧΧΝΝ»», με δ.η. « axion»»».. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

Α) Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο « Γηνξγάλσζεο 16
νπ

 Γηαδεκνηηθνχ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο θάθη», φπσο εηδηθφηεξα 

πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ., 6/3727/11-2-2019 Σερληθή έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,  απφ ηελ  Γ/λζε Παηδείαο Πνιηηηζκνχ  

ΑΔΑ: Ω4Θ4Ω6Ν-ΣΒΔ



θαη αζιεηηζκνχ ( ηκ. Αζιεηηζκνχ), ζπλνιηθνχ πνζνχ  1.526,44 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, ζηηο παξαθάησ 

εηαηξείεο-αηνκηθέο επηρεηξήζεηο : 

      αα))  ηηεελλ  εεηηααηηξξεείίαα  κκεε  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  ««  ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΙΙ  ΟΟ..ΔΔ--ΔΔΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΙΙΚΚΧΧΝΝ  ΓΓΧΧΡΡΧΧΝΝ»», με δ.η. « 

axion» κε ΑΦΜ 099349837, ΓΟΤ: ΑΗΓΑΛΔΩ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδφο: ΓΗΓ.ΑΚΡΗΣΑ 12 Σ.Κ. 12243 ΑΗΓΑΛΔΩ 

ηηλ. 210 5980218, ζςνολικήρ αξίαρ 1.018,04 ΔΤΡΩ  ( με ηο ΦΠΑ 24 %)  & ειδικόηεπα: 

                                    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗ( €) 

1. 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

ΑΓΩΝΩΝ 
100 0,90 90,00 

2. 
ΚΥΠΕΛΛΑ( 1

η
 

θέση) 38-40cm  
17 17,00 289,00 

3. 
ΚΥΠΕΛΛΑ( 2

η
 

θέση) 35 cm 
17 14,00 238,00 

4. 
ΚΥΠΕΛΛΑ(3

η
θέσ

η) 30cm 
17 12,00 204,00 

     

   ΣΥΝΟΛΟ 821,00 

   ΦΠΑ 24% 197,04 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.018,04 

 

 

 
   

     

     

  

ββ))  ηηεελλ  ααηηννκκηηθθήή  εεππηηρρεείίξξεεζζεε  ηηννππ  θθ..  ««ΚΚΑΑΡΡΜΜΟΟΤΤΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΤΤΑΑΓΓ..  ΦΦΩΩΣΣΗΗΟΟΤΤ»»,,  κκεε  ζζηηννηηρρεείίαα  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  ννδδφφοο::  

ΑΑΝΝΑΑΓΓΔΔΝΝΝΝΗΗΔΔΧΧ  11  ΣΣ..ΚΚ..::  1122224433  ΠΠφφιιεε::  ΑΑΙΙΓΓΑΑΛΛΔΔΧΧ,,  ΑΑΦΦΜΜ  111133221144111111  ΓΓΟΟΤΤ  ::ΑΑΙΙΓΓΑΑΛΛΔΔΧΧ,,  ηηεειι..::  221100  55990099888833  ,,    ζζππλλννιιηηθθήήοο  ααμμίίααοο  

115555,,0000  ΔΔΤΤΡΡΩΩ  ((μμεε  ηηοο  ΦΦ  ΠΠΑΑ  2244  %%))    &&  εειιδδιικκόόηηεεππαα::              

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗ( €) 

1. 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ Α4 
500  0,54 270,00 

2. 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

ΑΦΙΣΩΝ 50χ70  
100 1,40 140,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 410,00 

   Φ.Π.Α 24% 98,40 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  508,40 

 

                                                                                                                                              ΓΓΔΔΝΝΗΗΚΚΟΟ  ΤΤΝΝΟΟΛΛΟΟ  11..552266,,4444  ΔΔΤΤΡΡΩΩ                                                  

                                        ΔΔππιιζζηημμααίίννεεηηααιι  όόηηιι  ::  

 Σα  πξνκεζεπφκελα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ζα παξαδνζνχλ έγθαηξα ζηα 

γξαθεία ηνπ ηκ. Αζιεηηζκνχ. 

 

Οι καθιεπωμένερ πλέον αθληηικέρ εκδηλώζειρ ( ηοςπνοςά) πος θα ππαγμαηοποιηθούν είναι : 

ΑΔΑ: Ω4Θ4Ω6Ν-ΣΒΔ



 

 ηνπ 6
νπ

 Οκαδηθνχ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο θάθη Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ησλ Γήκσλ Αηγάιεσ, Υατδαξίνπ θαη Αγ. 

Βαξβάξαο ζην 2
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Αηγάιεσ  θαη 

 ηνπ 16
νπ

 Γηαδεκνηηθνχ ρνιηθνχ Πξσηαζιήκαηνο θάθη, γηα παηδηά Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ησλ Γήκσλ Αηγάιεσ, 

Υατδαξίνπ θαη Αγ. Βαξβάξαο, ζην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Αηγάιεσ, πνπ μεθηλνχλ ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηειεηψλνπλ ηνλ 

Απξίιην θαη  ζα γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαθηζηηθφ Όκηιν Αηγάιεσ θαη ηελ Έλσζε Γνλέσλ Αηγάιεσ. 

 Σν «ηνπξλνπά» απηφ, κε ηνπο αγψλεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη, έρεη εληαρζεί ζηηο εηήζηεο αζιεηηθέο εθδειψζεηο πνπ 

δηνξγαλψλεη ν Γήκνο καο, κε ζθνπφ ηελ επαθή ησλ λέσλ παηδηψλ ησλ ζρνιείσλ καο κε ην ζθάθη, δίλνληαο ηνπο ηελ 

δπλαηφηεηα λα κπεζνχλ ζηα κπζηηθά ηνπ πλεπκαηηθνχ απηνχ αζιήκαηνο θαη πξνζθέξνληαο ηνπο, ζε δχζθνιεο επνρέο, 

κηα πγηή δηέμνδν, κε δεκηνπξγηθή θαη επσθειή απαζρφιεζε. Η ζπκκεηνρή δε ησλ παηδηψλ θαη απφ ηνπο φκνξνπο 

Γήκνπο, Υατδάξη θαη Αγία Βαξβάξα, βνεζνχλ ζηελ κεηαμχ ηνπο γλσξηκία, κε ζρέζεηο πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη 

άκηιιαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ εγσηζηηθφ θαη θαθψο ελλννχκελν πνιιέο θνξέο αληαγσληζκφ άιισλ αζιεκάησλ. 

  

                ΒΒ..  Η αθξηβήο πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη παξάδνζεο ησλ ζρεηηθψλ εηδψλ, ζα πξνθχπηεη απφ ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί φπσο νξίδεηαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 6/3727/11-2-2019 Σερληθή Έθζεζε. ε πεξίπησζε 

ππεξβάζεσο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο ή αζέηεζεο άιισλ ζπκθσλεζέλησλ, ζα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία 

 .  

              ΓΓ. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

δαπαλψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 15.6472.001 θαη έρεη εθδνζεί ε 

ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.       

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

ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

      Δζσηεξηθή δηαλνκή 

1. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

   (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο) 

2. Γ/λζεο  Παηδείαο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

    (Σκήκα αζιεηηζκνχ)                                                                                            Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

                                                                                                                  

                                                                                                                 ΓΗΜΗΣΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ                                                                                                

                                                                                                                  

ΑΔΑ: Ω4Θ4Ω6Ν-ΣΒΔ
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