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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ
8
Θέµα: Απευθείας ανάθεση της προµήθειας στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις-δεξιώσεις,
εθνικές η τοπικές εορτές του ∆ήµου Ιλίου για το έτος 2018 (ΚΜ 194/17)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 παρ. 9 εδάφιο 2 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007
5) Το πρωτογενές αίτηµα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 17REQ002394500
6) Την 413/2017 Α∆Σ µε Α∆Α: ΩΣ9ΕΩΕΒ-1ΜΛσύµφωνα µε την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί
πίστωση ποσού 4.154,00 € σε βάρος του Κ.Α.:00.6443.0005 του προϋπολογισµού ο.ε. 2018, και η
οποία έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ
17REQ002501855(εγκεκριµένο αίτηµα)
7) Το γεγονός ότι απαιτείται η προµήθεια µε τίτλο «προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσειςδεξιώσεις, εθνικές η τοπικές εορτές του ∆ήµου Ιλίου για το έτος 2018», όπως ειδικότερα
περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της µε αριθµό 194/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
8) Την µε Α.Π.:89/2-1-18 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
9) Την αριθµ. 23/2-1-18 Απόφαση του κ. ∆ηµάρχου µε την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως
άνω προµήθειας
10) Τις προσφορές που κατατέθηκαν από τις κάτωθι επιχειρήσεις:
-ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Το από 5-1-2018 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύµφωνα µε το οποίο η αρµόδια υπηρεσία
εισηγείται την ανάθεση της προµήθειας στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις-δεξιώσεις, εθνικές η
τοπικές εορτές του ∆ήµου Ιλίου για το έτος 2018 στην επιχείρηση µε την επωνυµία -ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ αντί του ποσού των 3.348,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις-δεξιώσεις,
εθνικές η τοπικές εορτές του ∆ήµου Ιλίου για το έτος 2018 όπως ειδικότερα περιγράφεται στο
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 194/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην
επιχείρηση µε την επωνυµία ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε ΑΦΜ 015646249 ∆.Ο.Υ Αγ. Αναργύρων
που εδρεύει στην οδό Λ. ∆ηµοκρατίας 204 Αγ. Ανάργυροι αντί του ποσού των 3.348,00 ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
α/α

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή

1

Στεφάνια δάφνης για εθνικές
ή τοπικές εορτές

τεµάχιο

20

20,00 €

400,00 €

2

Στεφάνια για λοιπές
εκδηλώσεις του ∆ήµου

τεµάχιο

50

40,00 €

2.000,00 €

3

Ανθοδέσµες

τεµάχιο

10

∆ΩΡΕΑΝ

∆ΩΡΕΑΝ

4

Συνθέσεις λουλουδιών

τεµάχιο

10

30,00 €

300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%:
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολική
Τιµή

2.700,00
648,00
3.348,00

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και
έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6443.0005
Γ. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής,
µετά την υποβολή τιµολογίων από τον προµηθευτή
και την προσκόµιση των νοµίµων
δικαιολογητικών.
∆. Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η Συντάξασα

Η Προϊστάµενη Τµήµατος
Προµηθειών, Αποθηκών
& ∆ηµοτικής Περιουσίας

H Προϊσταµένη
∆/νσεως Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Ο ∆ήµαρχος

Αναστασία Μαράτου

Άννα ∆ασκαλάκη

Γεωργία Πέτρη

Νίκος Ζενέτος
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