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                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :18868

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω, 23/07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.:   1627  

     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 την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας για 

ΑμεΑ»  για το ανοιχτό θέατρο «Αλέξης Μινωτής» της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του 

Δήμου

7) Την Α.Μ. 45/02-07-2018 με αριθμ πρωτ. 17014/02-07-2018 Τεχνική Έκθεση της  Δ/νσης

Τεχνικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 12.995,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 13%.

8) Την με αριθμ 1480//03-07-2018 Απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει

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

αριθμ. 348/03.07.2018 (ΑΔΑ:6Ι3ΙΩ6Ν-Ω8Ο) Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με

αριθμ καταχώρησης 1006/17.07.21018, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Τις προσκλήσεις της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  α) αριθμ. Πρωτ 18430 /17.07.2018,

προς την εταιρεία SKY LIFT ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ,β) αριθμ. Πρωτ

18431/17.07.2018, προς  την  εταιρεία  EMGL-LIFT  Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-  ΤΕΧΝΙΚΗ  –

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  περί  υποβολής  προσφοράς,  που

αφορά  την   «Προμήθεια ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας για ΑμεΑ»  για το ανοιχτό θέατρο

«Αλέξης Μινωτής» της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου

11)Τις  αριθ  πρωτ.  α)18470/18-04-2018 προσφορά  της  εταιρείας   SKY  LIFT  ΕΜΠΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ   β)18471/18-07-2018  προσφορά της εταιρειας  EMGL-

LIFT Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Α.  Την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας για ΑμεΑ  για το ανοιχτό

θέατρο  «Αλέξης  Μινωτής»  της  Δ/νσης  Τεχνικών  υπηρεσιών  του  Δήμου στην  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής  στην εταιρεία  με  την

επωνυμία  EMGL-LIFT  Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-  ΤΕΧΝΙΚΗ  –  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  με ΑΦΜ 094353794 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 Τ.Κ. 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 2851113, ποσού 12.882,00 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% ,  όπως παρακάτω: 

Β.  Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά

παραμένουν  σταθερές  και  αμετάβλητες. Στο  ποσό  της  προμήθειας   περιλαμβάνεται  και  η

τοποθέτηση των υλικών και το κόστος των απαραίτητων μικροϋλικών που δεν αναφέρονται ρητά,

για την πλήρη τοποθέτηση της πλαφόρμας στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στο ανοικτό

θέατρο  του  Δήμου  «Αλέξης  Μινωτής».  Με  την  προμήθεια  θα  γίνει  και  η  τοποθέτηση  της

πλατφόρμας από τον προμηθευτή , χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνση. Με την παράδοση

θα γίνει και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος για να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του. 

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 Κ.Α  15.7321.004 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος για το 2018 και έχει

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Δ.  Αναπόσπαστο τμήμα της  παρούσας απόφασης θεωρείται  η   Α.Μ.  45/2-07-2018 με  αριθμ

πρωτ. 17014/02-07-2018 Τεχνική Έκθεση της  Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών καθώς και η με υπ.
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αριθμ.  Πρωτ.  18471/18-07-2018 προσφορά  της  εταιρειας  EMGL-LIFT  Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

Ε. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας, θα είναι  ΕΞΙ (6) ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ από την υπογραφή της

νομικής δέσμευσης. 

ΣΤ.  Ο  ανάδοχος  :   έχει  την  υποχρέωση  να  τηρεί  με  ακρίβεια  τους  όρους  εκτέλεσης  της

προμήθειας  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής,  υποχρεούται να παρέχει στον

φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν

σχετικού του αιτήματος, υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης

της νομικής δέσμευσης στον φορέα όλα τα υπό προμήθεια είδη,  ευθύνεται, για κάθε ενέργεια

δική  του,  απέναντι  στον  δικαιούχο  φορέα  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που

αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς

και  για  τις  τυχόν  παρεπόμενες  υποχρεώσεις,  υποχρεούται  να  αποφεύγει  την  προβολή  καθ'

οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με τον φορέα, με την εξαίρεση

της απλής αναφοράς στην λίστα συνεργατών.

Ζ.  Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  οι  φόροι,  τέλη  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες

επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο

Φ.Π.Α. 13%  βαρύνει τον εργοδότη.

Η.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή

από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

 

                         Ο Δήμαρχος

                          

                           ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Εσωτερική   διανομή  

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΑΔΑ: Ω6Γ7Ω6Ν-ΦΣ4
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