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ΕΛΛΗΝIΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ  Βαθµός Ασφαλείας 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ίλιov,  20-10-17 
∆ΗΜΟΣ IΛIΟΥ  Αριθ. Πρωτ. 45945 
  Βαθµός Προτερ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   
ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών   
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ     : Κάλχου 48-50   
Τ.Κ. : 131 22   
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : Άννα ∆ασκαλάκη   
ΤΗΛ. : 213 2030195   
FAX : 210 2626299   
URL : www.ilion.gr   
e-mail : promithies@ilion.gr   
    

ΑΠΟΦΑΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ 
      604 
 

Θέµα: Απευθείας  ανάθεση της  προµήθειας παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  για τα είδη της   3ης οµάδας : παιχνίδια επιτραπέζια, για τα 

µέλη των  Κ.Α.Π.Η της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας  (ΚΜ 147/17) 
 
 

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 γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η σχετική, 702/2017  Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 

6) Το πρωτογενές αίτηµα, το οποίο έχει καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 

7) Την µε αριθµό 355/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (A∆Α Ω6Ν3ΩΕΒ-Ξ22)µε σύµφωνα µε την 
οποία έχει ψηφιστεί  πίστωση ποσού  23.145,83€  συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. 24 % σε βάρος 
των Κ.Α.  15.7135.0028, 15.6473.0005 και η οποία έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ  17REQ001902931   

8) Το γεγονός ότι απαιτείται η  προµήθεια παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  όπως  ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών της µε αριθµό 147/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τ4εχνικών Υπηρεσιών  

9) Την αριθµ. 457/2017 Απόφαση του κ.  ∆ηµάρχου µε την  οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως 
άνω προµήθειας  

10) Την µε αρ. 572/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της  προµήθειας 
παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  για την 1η 
οµάδα: «είδη ψυχαγωγίας-παιχνίδια για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθµούς» και 2η 
οµάδα: «Παιχνίδια –Εποπτικό και παιδαγωγικό  υλικό  για το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, και αποφασίστηκε η εκ νέου αναζήτηση για την 3η οµαδα :                                                                                                                              
παιχνίδια επιτραπέζια, για τα µέλη των  Κ.Α.Π.Η της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

11) Τη προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρία: 
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      - Νικολόπουλου Χρησ. Θεόδωρου      ,  

12) Το από 19-10-2017  πρακτικό  αξιολόγησης προσφορών της αρµόδιας υπαλλήλου που ορίσθηκε µε 
την µε αριθµό 457/2017Απόφασης του κ. ∆ηµάρχου,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας παιδαγωγικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου  για την 3η οµάδα : παιχνίδια επιτραπέζια, για τα µέλη των  
Κ.Α.Π.Η της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών της 147/2017 µελέτης της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  στην επιχείρηση µε 

την επωνυµία  «Νικολόπουλο Χρησ. Θεόδωρο»  Αίαντος 61, Ίλιον, ΑΦΜ: 136968255, ∆ΟΥ: Αγ. 
Αναργύρων, τηλ.: 2102696180, αντί  του συνολικού ποσού 416,64 €, συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 
24%, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

3η Οµάδα: "Παιχνίδια επιτραπέζια, για τα µέλη των Κ.Α.Π.Η. της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας"/ΑΑΥ 702/ Κ.Α.:15.6473.0005 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΕΙ∆ΟΣ  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδος 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΣΚΑΚΙ- ΤΑΒΛΙ- ΝΤΑΜΑ ΞΥΛΙΝΟ 
διαστάσεων 50 X 46 cm 

τεµάχια 8 13,00 € 104,00 € 

2 SCRABBLE ORIGINAL τεµάχια 8 17,00 € 136,00 € 

3 
DOMINO ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ (28 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ) 

τεµάχια 4 4,00 € 16,00 € 

4 TRIVIAL PURSUIT FAMILY τεµάχια 2 24,00 € 48,00 € 

5 TABOO τεµάχια 2 16,00 € 32,00 € 

        Σύνολο  336,00 € 

    
  

  
Φ.Π.Α. 
24% 

80,64 € 

    
  

  
Γενικό 
Σύνολο  

416,64 € 

 

Β. 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.:15.6473.0005 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.  

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. 

∆. Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης της προµήθειας, σε τόπους και χρόνους που θα ορισθούν από την ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας. 

                                                                                                                         

                                                                                                                         
H Συντάξασα  

Πρ/νη τµήµατος 
H Προϊσταµένη ∆/νσεως 
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

Ο ∆ήµαρχος  

Προµηθειών   
   

Άννα ∆ασκαλάκη  Γεωργία Πέτρη  Νίκος Ζενέτος 
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