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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 10904

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω   07/05//2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 1101

     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 που  αφορά  τη  προμήθεια   για  την  διοργάνωση  της
Ημερίδας Στίβου με τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αθήνας  ,τμήμα Δ/νσης
Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7) Την με αριθμ. Πρωτ.: 8553/10-04-2018 Τεχνική Έκθεση της  Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και
Αθλητισμού., προϋπολογισμού 903,96 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. Πρωτ.: 8558/943/10-04-2018 Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
117/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω9Ν8Ω6Ν-ΨΣΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό
καταχώρισης 654/10-04-2018, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10)Τις με αριθμ. Πρωτ.  10172/27-04-2018,10094/26-04-2018,10092/26-04-2018 προσκλήσεις
ενδιαφέροντος  της  Δ/νσης  Παιδείας  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,   περί  υποβολής
προσφορών,  σχετικά  με  τη  δαπάνη  που  αφορά  προμήθεια   για  την  διοργάνωση  της
Ημερίδας Στίβου με τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αθήνας  , της  Δ/νσης
Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού.

11)Σχετικά με τη δαπάνη που αφορά τη προμήθεια   για την διοργάνωση της Ημερίδας Στίβου
με τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αθήνας ,της  Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και
Αθλητισμού  τη με  αριθμ. Πρωτ.: 10311/30-04-2018, μοναδική Οικονομική προσφορά
της επιχείρησης με επωνυμία  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ, την αριθμ.Πρωτ :10375/30-04-
2018,  μοναδική  Οικονομική  προσφορά της  επιχείρησης  με  επωνυμία  ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ,και τέλος την αριθμ.Πρωτ:10216/27-04-2018 μοναδική Οικονομική προσφορά
της επιχείρησης με επωνυμία ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΡΗΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Την ανάθεση, σχετικά με τη προμήθεια  Ημερίδας Στίβου με τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της
Δυτικής Αθήνας ,της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού συνολικού ποσού 903,96 στις
παρακάτω εταιρείες με την επωνυμία:

    Α) “ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ ” με διακριτικό τίτλο  “εκτύπωsea ” με  Α.Φ.Μ.: 113214111 και
Δ.Ο.Υ ΑΙΓΑΛΕΩ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Αναγεννήσεως 1- Αιγάλεω τηλ: 2105909883,
έναντι του ποσού των 122,76 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Τιμη ανά μονάδα Σύνολο

1
Αναμνηστικά διπλώματα 
διάστασης 30Χ21  σε χαρτί 
300γρ             

330 ΤΕΜ 0,30 99,00

Φ.Π.Α 24% 23,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 122,76

  B) ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ,  με  διακριτικό  τίτλο OLYMPUS  και  ΑΦΜ  121289286  και ΔΟΥ  Ά
ΠΕΙΡΑΙΑ,  με στοιχεία  επικοινωνίας ,Γρηγορίου Λαμπράκη 40 Πειραιάς  και  τηλ 215 5408840
έναντι του ποσού 409,20 ευρώ ,συμπεριλαμβανόμενου  του ΦΠΑ 24% και ειδικότερα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Τιμη ανά μονάδα Σύνολο

1
Μετάλλια αγώνων διαμέτρου 4εκ 
με σήμα στίβο και κορδέλλα μπλε -
άσπρη

330 1 ευρώ 330

Φ.Π.Α 24%   79,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 409,20

  Γ)  ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-  ΓΡΗΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.  με   ΑΦΜ :  999778324  και  ΔΟΥ
Μοσχάτου,  με  στοιχεία  επικοινωνίας Κονίτσης  13  -  Μοσχάτο τηλ:  210  9517736  έναντι  του
ποσού 372,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ειδικότερα :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Τιμη ανά μονάδα Σύνολο

1
Καρέκλες πλαστικές (ενοικίαση) 
τύπου Βιέννης

300 1 ευρώ 300

Φ.Π.Α 24% 72,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 372,00
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   Οι ανάδοχοι υποχρεούνται όπως:

1. εκτελέσουν τις ανατεθείσες σ’ αυτούς προμήθειες ή εργασίες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 

2. και  παραδώσουν  τα  προς  χρήση  ή  προμήθεια  είδη  σε  άριστη  κατάσταση  και  ποιότητα
(καρέκλες καθαρές κλπ), στο χρόνο και τον τόπο που θα τους υποδειχθεί από τις υπηρεσίες
μας  (09/05/2018  στο  ΔΑΚ  οι  καρέκλες  και  προγενέστερα  οι  προμήθειες  στα  γραφεία  του
τμήματος Αθλητισμού). Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης η υποχρέωση, για τον ανάδοχο
ενοικίασης των καρεκλών, ισχύει για την τυχόν νέα ημερομηνία, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης,
δεν γεννάται καμία υποχρέωση. Προϋπόθεση βέβαια είναι ή έγκαιρη ειδοποίηση του αναδόχου.

Η  πληρωμή  θα  γίνει  μετά  τη  λήψη  των  υπηρεσιών  ή  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. 
Ως προθεσμία έναρξης της σύμβασης, θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης στο
ΚΗΜΔΗΣ.

Δ.  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
ΚΑ: 15.6472.001  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε.  Αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης  θεωρείται  οι   με  αριθμ.  Πρωτ.  10172/27-04-
2018,10094/26-04-2018,10092/26-04-2018  προσκλήσεις ενδιαφέροντος  της  Δ/νσης  Παιδείας
Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,   καθώς  και  η  με  υπ. αριθμ.  Πρωτ.:  10311/30-04-2018, μοναδική
Οικονομική προσφορά της επιχείρησης με επωνυμία  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ, την αριθμ.Πρωτ :
10375/30-04-2018,  μοναδική  Οικονομική  προσφορά της  επιχείρησης  με  επωνυμία  ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ,και  τέλος  την  αριθμ.Πρωτ:10216/27-04-2018  μοναδική  Οικονομική  προσφορά της
επιχείρησης με επωνυμία ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ- ΓΡΗΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

 Ζ. Η πληρωμή θα γίνει μετά τη λήψη των υπηρεσιών ή 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. 

Εσωτερική   διανομή  

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

2. Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τμήμα Παιδείας ,Νέας Γενιάς και Δια Βίου

    Μάθησης)  

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

ΑΔΑ: ΩΛΣΣΩ6Ν-9Σ7
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