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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αριθμ.Πρωτ.:  32449 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αιγάλεω: 13/12/2018 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Κάνδηλας 

Τηλ. : 2132044891  

    

                                                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. 2769 

          Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», παρ. Στ «Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος», 

του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 Τεύχος Α΄). 

2) Τις διατάξεις του Ν.3861 της 8/13.7.2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις. 

3) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

4) Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Προμήθειες - Υπηρεσίες – Μελέτες. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Ά 147, που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

6) Την αναγκαιότητα  της Προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του 

Δήμου Αιγάλεω» 

7) Την με αριθμ. 23/28437/12-11-2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης – Τμήμα 

καθαριότητας και ανακύκλωσης,  προϋπολογισμού  24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

8) Την με αριθμ.2395/28451/12-11-2018, Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει. 

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 1403/2413/28760/13-11-

2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: (Ψ8ΔΟΩ6Ν-ΜΓΜ) του Δημάρχου, ΑΔΑΜ:(18REQ004002108) 

10) Την αριθμ. 29130/15-11-2018 προσκλήση της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης – Τμήμα καθαριότητας και 

ανακύκλωσης ,προς τους οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς 

11)  Τις παρακάτω  υποβληθείσες οικονομικές προσφορές: 

α) Με αριθμ. Πρωτ.:29759/20-11-2018 της εταιρείας με την επωνυμία:  «CITIPOST I.K.E.»  

               β) Με αριθμ. Πρωτ. 29760/20-11-2018 εταιρείας με την επωνυμία:  «3R I.K.E.»  
 

                      

             

 

ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩ6Ν-Γ2Η



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Την Ανάθεση    της Προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία γωνιών 

ανακύκλωσης του Δήμου Αιγάλεω»,  όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ.  23/28437/12-11-2018 

Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης – Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης 

και  με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), στην εταιρεία  με  την 

επωνυμία: «CITIPOST I.K.E.»  με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Καλλιρόης23,  Αθήνα  - Τ.Κ. - 11743-

ΤΗΛ/ΦΑΞ :  ΤΗΛ 2106424100 ,  FAX  210- 6400368, ΑΦΜ 800592200, Δ.Ο.Υ  ΙΖ΄ Αθηνών, συνολικής 

αξίας  24.676,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,   και ειδικότερα:  

                                                                         

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα  
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή  

μονάδας 
Σύνολο 

1. 
Προμήθεια εξοπλισμού για την 
δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης 
του Δήμου Αιγάλεω 

ΤΕΜ. 10,00 1.990,00 19.900,00 

Σύνολο : 19.900,00 

Φ.Π.Α. 24% : 4.776,00 

Τελικό σύνολο : 24.676,00 
 

             

ΒΒ. 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. 20.7135.026  και έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

       Γ.Το συμβατικό τίμημα δύναται να καταβληθεί εξολοκλήρου μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Η 

πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

. 

Eσωτερική διανομή 

1.Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών 

             2. Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης – Τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                 

 

 

                                                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩ6Ν-Γ2Η
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