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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 6314 

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αιγάλεω, 15 /03/2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.607 

     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 «Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού» 

7) Την με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 3478/13-02-2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Παιδείας 

πολιτισμού και αθλητισμού /Τμήμα αθλητισμού,  προϋπολογισμού 12.995,20 ευρώ με το 

Φ.Π.Α. 24%. 

8) Την με αριθμ. 224/13-02-2018 (με αριθμ. Πρωτ. 3480/13-02-2018), Απόφαση Δημάρχου που 

την εγκρίνει. 

9) Την με αριθμ.97/20-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΛΘΩ6Ν-ΠΔΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

που  εγκρίνει την Δαπάνη και διάθεση πιστώσης ποσού 12.995,20 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) 

ντουλαπών κλιματισμού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Βενέτης» , και διαθέτει 

τη σχετική πίστωση της εν λόγω δαπάνης, με  αριθμό  καταχώρισης 3481/13-02-2018,στα 

λογιστικά βιβλία του Δήμου. 

10) . Την αριθμ.4878/01-03-2018, Οικονομική προσφορά της παρακάτω επιχείρησης AIRLEX 

Α.Ε.Τ.Β.Ε για Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) ντουλαπών κλιματισμού δαπέδου 

στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Βενέτης». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 

    Α. Την Ανάθεση, για την Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) ντουλαπών κλιματισμού 

δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο «Στ. Βενέτης», στην μοναδική οικονομική προσφορά της  

παρακάτω επιχείρησης AIRLEX Α.Ε.Τ.Β.Ε και Α.Φ.Μ.: 094249315, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός Α. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 108 Τ.Κ 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ, τηλ: 210-9650850, έναντι του ποσού των 12.494,24 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %, και αναλυτικότερα: 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 

24% 

 ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1. 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
ντουλαπών κλιματισμού (ψύξης-

θέρμανσης) δαπέδου στο 
κλειστό γυμναστήριο «Στ. 

Βενέτης». 

5 10.076,00 2.418,24 12.494,24 

 

 

Β. 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.: 15.7135.010 «Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού» και έχει εκδοθεί η 

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

Γ. Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Παιδείας 

πολιτισμού και αθλητισμού /Τμήμα αθλητισμού με υπ. αριθμ. Πρωτ.: 3478/13-02-2018.  

 

Δ. Τα προς προμήθεια κλιματιστικά (ντουλάπες δαπέδου) θα είναι καινούργια και αρίστης ποιότητας, 

σύμφωνα με τα ζητούμενα της Τεχνικής Έκθεσης. Θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν στο κλειστό 
γυμναστήριο «Στ. Βενέτης», τηρώντας όλες τις σχετικές και ισχύουσες τεχνικά παραμέτρους, ώστε, 
τόσο τα κλιματιστικά όσο και η τοποθέτησή τους, να τηρούν όλα τα «στάνταρ», όπως αντοχής, 
εμφάνισης, προστασίας, μη επικινδυνότητας κλπ. Στην προσφορά του ο ανάδοχος, θα πρέπει να 
αναφέρει ρητά τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των κλιματιστικών και της εγκατάστασής τους, ο 
οποίος σε καμιά περίπτωση δεν θα υπολείπεται των δύο ετών. Επίσης θα αναφέρει την ύπαρξη ή μη 
εξειδικευμένου σέρβις στην Ελλάδα και κατά προτίμηση στην Αθήνα, καθώς και την ύπαρξη και 
επάρκεια τυχόν αναλωσίμων και ανταλλακτικών των μηχανημάτων, απαραίτητων στις περιπτώσεις 
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συντήρησης ή επισκευής τους. Τα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός των άλλων και από 
το βιβλίο χρήσης τους, με αναλυτικές οδηγίες και γραμμένο ή μεταφρασμένο στα Ελληνικά.           

 Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησής τους, θα ορίζονται στην σύμβαση, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προμηθευτή. Η προθεσμία τοποθέτησης, που μπορεί να 
αναφέρεται και στη προσφορά του προμηθευτή, σε καμία περίπτωση (πλην εκτάκτων και 
απρόβλεπτων, ειδικά δικαιολογημένων) δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης.  

                                                                               

Ε. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με υπ. αριθμ. Πρωτ .: 3478/13-02-2018 

Τεχνική Έκθεση Δ/νσης Παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού /Τμήμα αθλητισμού καθώς και η με 

αριθμ. Πρωτ : 4878/01-03-2018.,Οικονομική προσφορά της παρακάτω επιχείρησης AIRLEX 

Α.Ε.Τ.Β.Ε. 

 

Ζ. Η πληρωμή θα γίνει , μετά το πέρας της προμήθειας και της τοποθέτησης των κλιματιστικών, 

σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή και μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου  από 
μέρους του και του σχετικού Χρηματικού Εντάλματος από μέρους του Δήμου.  

Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά και τοποθέτηση 
των κλιματιστικών, η δαπάνη μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές εισφορές τυχόν εργαζομένων που θα 
ασχοληθούν με την μεταφορά και την τοποθέτηση και οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον 
προμηθευτή, καθώς διακριτά και ο Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον Δήμο μας.   
 
 

  

Εσωτερική διανομή 

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

2.  Δ/νσης Παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού /Τμήμα αθλητισμού 

 

 

                                                                                                       Ο Δήμαρχος 

 

 

 

                                                                                                                 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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