
Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 05/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 34425

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2018)», αρ. μελ. προμ. :59/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9 του Ν.3463/06, όπως

τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
5. Το υπ’ αριθ. 59/2018 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης

Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με
τίτλο προμήθειας «Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2018)».

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31981-17.10.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003853579)
Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ποιότητας
Ζωής του Δήμου.

7. Το υπ’αριθμ. 32276/19.10.2018 ως τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη-
Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της προμήθειας συσσωρευτών
αυτοκινήτων.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 32560-22.10.2018-ΑΑΥΣΥΜ:1347/2018 (ΑΔΑ:
72ΔΙΩΞΚ-73Β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία
εγκρίθηκε πίστωση ποσού 23.832,80 € σε βάρος του Κ.Α.
20.6671.0014 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, με
τίτλο προμήθειας «Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2018)» για
κάλυψη αναγκών του στόλου οχημάτων του Δήμου Παλλήνης (ΑΔΑΜ:
18REQ003875095 - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ).

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 33101/24-10-2018 (ΑΔΑ: 61ΩΧΩΞΚ-ΓΟΕ)
Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου
ανάθεσης.

10. Την από 01.11.2018 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του
Δήμου επί τριών (3) οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν.

11.Την προσφορά που υποβλήθηκε (33935/31.10.2018 ) από την επιχείρηση
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
-ΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΦΑΝΟΠΟΙΑ-ΒΑΦΕΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΟΚ:ΑΓ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
50 -ΠΑΛΛΗΝΗ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 - ΠΑΛΛΗΝΗ –
ΑΦΜ:062131619-Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ με οικονομική προσφορά με
ποσοστό έκπτωσης (δέκα τοις εκατό) 10% στις τιμές του ενδεικτικού
προϋπολογισμού και συνολική οικονομική προσφορά 21.449,52 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

12.Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερόμενων
συσσωρευτών για κάλυψη αναγκών του στόλου οχημάτων του Δήμου
Παλλήνης.

ΑΔΑ: 678ΦΩΞΚ-ΞΩΒ



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Αναθέτουμε στην επιχείρηση ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΦΑΝΟΠΟΙΑ-ΒΑΦΕΣ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΟΚ:ΑΓ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 50 -ΠΑΛΛΗΝΗ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 - ΠΑΛΛΗΝΗ – ΑΦΜ:062131619-Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συσσωρευτών
αυτοκινήτων (2018)» έναντι συνολικού ποσού 21.449,52 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0014.

2. Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμήθειας συσσωρευτών
αυτοκινήτων  και την υπογραφή του πρωτοκόλλου  παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπή ή και με τμηματική παράδοση, μέχρι του
συνολικού ποσού των είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα
ευρώ και πενήντα δύο λεπτών  (21.449,52 €) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%

3. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την υπογραφή του συμφωνητικού αυτών και μέχρι του ποσού των
21.449,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

4. Δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (αρ. 72, παρ.
β του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΑ: 678ΦΩΞΚ-ΞΩΒ
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