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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                               Αηγάιεσ,30/11/2018 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   Αξηζκ.Πξση.:30988 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΑΛΔΧ 

Γ/ΝΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

Α Π Ο Φ Α  Ζ Απιθμ.2617  

Ο Γήμαπσορ Αιγάλευ, 

Έσονηαρ ςπότη: 

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

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 ηεο 8/13.7.2010 (ΦΔΚ Α΄ 112) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

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 πξνκήζεηαο «ΤΛΗΚΧΝ ΚΗΑΖ ΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΔΓΑΦΟΚΑΛΤΦΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΑΛΟΤ», απαξαίηεησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γηεύζπλζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ. 

1. Σελ κε αξηζκ.πξση. (25592/19-10-2018) Μειέηε ηεο Γ/λζεο ΠΡΑΗΝΟΤ – Σμήμα Σεσνικήρ 

Τποζηήπιξηρ & Γιασείπιζηρ Τλικών, πξνϋπνινγηζκνύ 2.961,12 επξώ. 

2. Σελ κε αξηζκ. 2177/26042/24.10.2018  Απόθαζε Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

3. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ αξηζκ. 

1298/24.10.2018(ΑΓΑ:ΦΓ8ΙΧ6Ν-ΝΣΗ) απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη Αξηζκό 

Καηαρώξηζεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. 18REQ003920363/30.10.2018, κε αξηζκό θαηαρώξηζεο  αηηήκαηνο 

287/24.10.2018 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γήκνπ θαη αξηζκό θαηαρώξηζεο ζην ΚΗΜΓΗ 

18REQ003888368. 

4. Σελ κε αξηζκ.πξση. 29076/15-11-2018 πξόζθιεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηεο Γηεύζπλζεο Πξαζίλνπ 

πξνο ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

5. Σελ κε αξηζκ.πξση. 29913/21-11-2018 ππνβιεζείζα πξνζθνξά. 

 

                ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

          Α. Αλαζέηνπκε ηελ πξνκήζεηα «ΤΛΗΚΧΝ ΚΗΑΖ ΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΔΓΑΦΟΚΑΛΤΦΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΑΛΟΤ», απαξαίηεησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Γηεύζπλζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ.πξση. (25592/19-10-

2018) Μειέηε, ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία  “ΒΔΝΙΔΡΗ DESIGN ΔΠΔ  ” θαη ΑΦΜ 999250900, κε 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: Μεγαξίδνο 6 , Πόιε: ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ, ηει: 210-5578700, έλαληη ηνπ 

πνζνύ ησλ 2.955,91 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, πνπ  αλαιύεηαη σο εμήο: (2.383,80 

επξώ + 572,11 επξώ ΦΠΑ 24%=2.955,91 επξώ). 

 

ΑΔΑ: Ω7ΣΔΩ6Ν-ΖΚΙ



  
 
 
     και ειδικόηεπα: 

 
νη  πνζόηεηεο κπνξνύλ  λα  απμνκεησζνύλ ρσξίο  όκσο ππέξβαζε  ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ είλαη  
2.955,91 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 
και με ηοςρ εξήρ όποςρ: 
1. Σ’ αλσηέξσ πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κε 
αξηζκ.πξση. 25592/19-10-2018 Μειέηεο. 
2. Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ςποσπεούηαι:  
Να ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπο θαη ζα είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά 
πνπ πηζαλόλ πξνθιεζεί από ηνλ ίδην ή άιιν κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο.  
3.  Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο θαη αλάξηεζή ηεο ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό 
Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) θαη κέρξη ηηο 31/12/2018 ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε 
εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. 

4. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζα δηελεξγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ πνπ 
νξίζηεθε γηα ην Έηνο 2018. 
 

            Β. 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. 35.7135.015, 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 

Eζσηεξηθή δηαλνκή:                                                                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

1.Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

 (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο)                                              ΜΠΙΡΜΠΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

2.Γ/λζε Πξαζίλνπ  

  (Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο &  

    Γηαρείξηζεο Τιηθώλ) 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
  ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

1 

Ύθαζκα εδαθνθάιπςεο  καύξν 
κε ξίγεο  πξάζηλεο  (ξνιό 

2Υ100) ΡΟΛΟ 6 84,90 509,40 

2 Γίρηπ θήπνπ (ξνιό 2Υ100) ΡΟΛΟ 6 84,90 509,40 

3 Ύθαζκα απνζηξάγγηζεο (2Υ100 ΡΟΛΟ 6 227,50 1.365,00 

      

   
            ΤΝΟΛΟ 2.383,80 

   
ΦΠΑ 24 % 572,11 

   
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.955,91 

ΑΔΑ: Ω7ΣΔΩ6Ν-ΖΚΙ
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