
                                                                                                 

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αριθμ. Πρωτ.: 25242
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αιγάλεω,  16/10/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 2130 
           Ο  Δήμαρχος Αιγάλεω,

          
             Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Tις 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) Την αναγκαιότητα μέρους της προμήθειας «  Οργάνων άθλησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις  », του

Δήμου Αιγάλεω.
6) Την αριθμ. 40/2018 (με αριθμ. Πρωτ. 21791/10-09-2018) ,  τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού &

Αθλητισμού ( Τμήμα Αθλητισμού ), προϋπολογισμού 24.614,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%  .
7) Την με αριθμ. 1795/21792/10-09-2018, Απόφαση  Δημάρχου που την εγκρίνει.
8) Το γεγονός ότι  η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει  αναληφθεί  νόμιμα με την αριθμ.  1119 (ΑΔΑ:

602ΤΩ6Ν-ΜΗΩ  & ΑΔΑΜ: 18REQ003665219), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου, με  αριθμό
καταχώρισης  αιτήματος 143/10-09-2018 , στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

9) Τις με αριθμ. Πρωτ. 21964/2/12-09-2018 ,  21964/1/12-09-2018 προσκλήσεις της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού
& Αθλητισμού ( Τμήμα Αθλητισμού ),  προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς.

10) Τις παρακάτω Οικονομικές Προσφορές :
• Την με αριθμ. Πρωτ.  22240/17-09-2018 προσφορά, της εταιρείας με την επωνυμία “ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ – SPORTS & PLAYGROUND EQUIPMENT  ” με δ.τ. “ EUROATHLETIC ” ,

• Την με αριθμ. Πρωτ. 22387/18-09-2018 προσφορά, της εταιρείας με την επωνυμία “ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
” με δ.τ. “ GYM PARK ” .

                        
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση μέρους της προμήθειας « Οργάνων άθλησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις » , όπως

ειδικότερα περιγράφεται  στην  αριθμ.  40/2018 (με αριθμ. Πρωτ. 21791/10-09-2018)  , τεχνική έκθεση της Δ/νσης

Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού ( Τμήμα Αθλητισμού ) , συνολικού ποσού 20.075,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. (24%), στις παρακάτω εταιρείες – ατομικές επιχειρήσεις :

α)  Στην  εταιρεία   με  την  επωνυμία  “  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ  ΧΡ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  – “  ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ  ΧΡ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  – SPORTS & PLAYGROUND SPORTS & PLAYGROUND

EQUIPMENTEQUIPMENT    ” ” με δ.τ.με δ.τ. “  “ EUROATHLETIC EUROATHLETIC ” ” , , με στοιχεία επικοινωνίας, ΕΔΡΑ : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 41 ΠΟΛΙΧΝΗ  ,με στοιχεία επικοινωνίας, ΕΔΡΑ : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 41 ΠΟΛΙΧΝΗ  ,

ΠΟΛΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ , Τ.Κ.: 565 32  , ΤΗΛ: 2310 686555  ,  ΑΦΜ : 102104531  ,  ΔΟΥ : Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ,ΠΟΛΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ , Τ.Κ.: 565 32  , ΤΗΛ: 2310 686555  ,  ΑΦΜ : 102104531  ,  ΔΟΥ : Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ,

συνολικής αξίας συνολικής αξίας 7.675,60 ευρώ 7.675,60 ευρώ (με το(με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %)    & ειδικότερα :& ειδικότερα :

ΑΔΑ: ΩΕΩΦΩ6Ν-Ξ6Τ



Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1 ΣΤΡΩΜΑ  ΑΛΜΑΤΟΣ
ΕΙΣ ΥΨΟΣ

 1 4.693,00 € 4.693,00 € 1.126,32 € 5.819,32 €

2 ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ , ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ

1 375,00 € 375,00 € 90,00 € 465,00 €

3 ΠΗΧΗΣ ΑΛΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

1 72,00 € 72,00 € 17,28 € 89,28 €

4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ 
ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΥΨΟΣ

1 1.050,00 € 1.050,00 €  252,00 € 1.302,00 €

          Μερικό σύνολο : 6.190,00 €

          Φ.Π.Α 24% : 1.485,60 €

          Γενικό σύνολο : 7.675,60 €

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία του κάθε οργάνου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία του τιμολογίου
πώλησης

β)  Στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  “  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΙΤΤΑΡΑΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε   -  ΕΜΠΟΡΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΣΤΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”  με  δ.τ. “  GYM  PARK  ”  ,  με  στοιχείαμε  στοιχεία

επικοινωνίας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ 4  ,  ΠΟΛΗ: ΓΑΛΑΤΣΙ , Τ.Κ.: 111 47  , ΤΗΛ: 210 2934055  ,  ΑΦΜ :επικοινωνίας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ 4  ,  ΠΟΛΗ: ΓΑΛΑΤΣΙ , Τ.Κ.: 111 47  , ΤΗΛ: 210 2934055  ,  ΑΦΜ :

998408980  ,  ΔΟΥ : ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ,  συνολικής αξίας 998408980  ,  ΔΟΥ : ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ,  συνολικής αξίας 12.400,00 ευρώ 12.400,00 ευρώ (με το ΦΠΑ 24 %)(με το ΦΠΑ 24 %)    & ειδικότερα :& ειδικότερα :

Α
/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 1.295,00 € 1.295,00 € 310,80 € 1.605,80 €

2 ΟΡΓΑΝΟ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 1.390,00 € 1.390,00 € 333,60 € 1.723,60 €

ΑΔΑ: ΩΕΩΦΩ6Ν-Ξ6Τ



3 ΟΡΓΑΝΟ ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 1.390,00 € 1.390,00 € 333,60 € 1.723,60 €

4 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 1.200,00 € 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 €

5 ΠΟΔΗΛΑΤΟ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 1.045,00 € 1.045,00 € 250,80 € 1.295,80 €

6 ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΠΟΔΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ

1 1.295,00 € 1.295,00 € 310,80 € 1.605,80 €

7 ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 1.345,00 € 1.345,00 € 322,80 € 1.667,80 €

8 ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 1.040,00 € 1.040,00 € 249,60 € 1.289,60 €

       Μερικό σύνολο : 10.000,00 €

       Φ.Π.Α 24% : 2.400,00 €

       Γενικό σύνολο : 12.400,00 €

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία του κάθε οργάνου είναι 2ετής

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ:  7.675,60  + 12.400,00 = 20.075,60 €

Ειδικότερα :                              

Προβλέπει την προμήθεια οργάνων άθλησης σε δημοτικούς αθλητικούς χώρους. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία,

τόσο για την συμπλήρωση του υπάρχοντος αθλητικού εξοπλισμού, όσο και για την αντικατάσταση αντίστοιχου παλαιού

και κατεστραμμένου εξοπλισμού, σε συγκεκριμένα αθλητικά κέντρα του Δήμου μας. Εκτός των άλλων, νέα όργανα θα

τοποθετηθούν  στο  Δ.Α.Κ.  «Εύα  Χριστοδούλου»,  σε  υπαίθριο  χώρο  του,  που  θα  διαμορφωθεί  ειδικά  ως  χώρος

εκγύμνασης, με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για τους δημότες, κατοίκους και γενικότερα αθλούμενους του Δήμου

μας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως :

• Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των
ζητούμενων αθλητικών οργάνων και αντίστοιχα ο Δήμος μας μπορεί να αναθέσει την προμήθεια σε
ένα  ή  περισσότερους  προμηθευτές.  Στην  προσφορά  τους  θα  αναφέρουν  αναλυτικά  και  το  χρόνο
εγγύησης για την καλή λειτουργία του κάθε οργάνου. Εάν μέρη του ίδιου οργάνου έχουν διαφορετικές
εγγυήσεις να αναφερθούν χωριστά. Σε κάθε περίπτωση η εγγύηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του

ΑΔΑ: ΩΕΩΦΩ6Ν-Ξ6Τ



ενός έτους, ή για τα όργανα εξωτερικού χώρου (με α/α 7 έως 14 σύμφωνα με την τεχνική έκθεση) των
δύο ετών. 

• Να μεταφέρουν και να τοποθετήσουν τα αθλητικά όργανα με δικά τους μέσα και κόστος, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

• Να παραδώσουν τα προς προμήθεια αθλητικά όργανα σε άριστη κατάσταση και ποιότητα, στο χρόνο
και τον τόπο που θα τους υποδειχθεί από τις υπηρεσίες μας. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης
δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 45 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

• Να δεσμευθούν  ότι  θα  έχουν διαθέσιμα εξαρτήματα και  ανταλλακτικά  των οργάνων που θα  μας
προμηθεύσουν, τουλάχιστον για μια δεκαετία από την αγορά τους, ώστε να είναι δυνατή η όποια
επισκευή τους στο διάστημα αυτό 

• Οι τυχόν ευθύνες και υποχρεώσεις που ήθελε προκύψουν από την χρήση των οργάνων και έως την
οριστική παραλαβή τους, ανά ανάδοχο-προμηθευτή, που θα γίνει με τη λήξη του χρόνου εγγύησης
ενός εκάστου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο-προμηθευτή (ή αναδόχους-προμηθευτές ανά
περίπτωση).

• Η ευθύνη συντήρησης των οργάνων θα ανήκει και θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο-προμηθευτή
(ή τους αναδόχους-προμηθευτές), για όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας τους. 

 Β 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 τον  
Κ.Α. 15.7135.023   και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  

               
Γ.  Τέλος, η πληρωμή θα γίνει μετά τη λήψη των προμηθειών από το Δήμο μας, σύμφωνα με την προσφορά 
ενός εκάστου, δια της εκδόσεως των κατά περίπτωση νομίμων παραστατικών από τους αναδόχους και του 
αντίστοιχου Χρηματικού Εντάλματος στη συνέχεια από το Δήμο μας. Προϋπόθεση για την πληρωμή θα είναι 
η καλή λειτουργία των οργάνων που θα μας προμηθεύσουν, καθώς και η κατάθεση της ζητούμενης στο 
άρθρο 5 της παρούσας εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των οργάνων. 

      Εσωτερική διανομή

     1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

    (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

     2. Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

    (Τμήμα Αθλητισμού)                                                                                                         Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                         ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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