
                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 21 /12/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ :44732
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:5118
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου 
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665
φαξ: 2132030630
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Θέµα: Απευθείας ανάθεση για “Προµήθεια ειδικού καλύµµατος για το πιάνο µε ουρά
µάρκας KAWAI που υπάρχει στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, µε σκοπό την κάλυψη των

αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου
”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης )

6) Την  381/2018  Απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  µε  θέµα:  “Έγκριση  της
τεχνικής  περιγραφής  για  την  Προµήθεια  καλύµµατος  πιάνου”,  µε  την  οποία  εγκρίθηκε

23/2018 Τεχνική Περιγραφή,  όπως συντάχθηκε από  το  Αυτοτελές  Τµήµα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

7) Την 4515/40184/20-11-2018(Α∆Α:     Ω969Ω93-4ΩΞ  ) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας καλύµµατος πιάνου, µε σκοπό την κάλυψη
των αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την υπ’ αριθµ.

60  8  /2  4  -09-2018(Α∆Α:  6950o93-82  )απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  στον

Κ.Α.15.7135.0017 “Προµήθεια Ηλεκτρικού Πιάνου, Καλυµµάτων Πιάνου και Αναλογιών
ΠΠΚ” ποσού 8.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%),

9) Την υπ’ αριθ. 41976/4-12-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς κάθε ενδιαφερόµενο περί
υποβολής προσφοράς.

10) Την υπ’ αρ.43512/14-12-2018 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά του “ΤΣΙΡΚΙΝΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΒΡΑΑΜ” , ποσού 329,99€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

11) Το  υπ' αριθ 18REQ003310150 πρωτογενές αίτηµα µε  CPV:337300000-1 “Μουσικά όργανα
και τα Μέρη τους ”

12) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση ∆ηµάρχου
∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουµε την  “Προµήθεια καλύµµατος πιάνου”
2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της  προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών

προδιαγραφών,  στον “ΤΣΙΡΚΙΝΙ∆ΗΣ  ΗΛΙΑΣ  ΤΟΥ  ΑΒΡΑΑΜ”,  ΑΦΜ  143532578,  ∆.Ο.Υ

ΑΔΑ: 6ΛΚ5Ω93-44Κ



Κηφισιάς µε στοιχεία επικοινωνίας,  οδός:  Ελ. Βενιζέλου 63, Τ.Κ.:14671, Πόλη:  Ν. Ερυθραία,
τηλ.:  6986001860,  έναντι του ποσού  των  τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα
λεπτών (  329,99  €  ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου πρόκειται να προµηθευτεί ένα (1) κάλυµµα πιάνου που θα χρησιµοποιηθεί για το
πιάνο µε ουρά µάρκας KAWAI που υπάρχει στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προµήθεια Καλύµµατος Πιάνου

CPV: 37300000-1 “Μουσικά Όργανα και τα Μέρη τους”

                                                            

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

Τεµάχια: 1

Μήκος: 1,72 cm

Ποιότητα: ∆ερµατίνη

Χρώµα: Μαύρο

 Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 329,99€ συµπ. ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΜΟΝΑ∆Α

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) ΑΞΙΑ (€)

1.     

 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΙΑΝΟΥ ΤΕΜΧ 1 266,12 266,12 €

 

  

Καθαρή Αξία 266,12 €

ΦΠΑ 24% 63,87 €

Σύνολο (συµπ. ΦΠΑ) 329,99 €

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και  την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύµφωνα
µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας

ΑΔΑ: 6ΛΚ5Ω93-44Κ



Με εντολή ∆ηµάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανοµή

1. Τµήµα Προµηθειών 

2. Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΑΔΑ: 6ΛΚ5Ω93-44Κ
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