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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.   23/5/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ: 15177 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ :1412 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  «Προµήθεια βαµβακερών T-Shirt   συµµετεχόντων & 
εθελοντών  για τον 5ο Αγώνα ∆ρόµου ∆ήµου ∆ιονύσου»  

CPV: 92622000-7 «Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων» 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής Επιτροπής 
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 άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 

6. Την αριθµ. πρωτ. 782/31-03-2017 απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων 
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

7. Την υπ’ αριθ. 140/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα  υλοποίησης του 5ου Αγώνα ∆ρόµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης του 
ποσού των 2.500,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 15.6699.0002 προϋπολογισµού 2017   µε τίτλο 
«Προµήθεια Αθλητικού Υλικού» (ΑΑΥ 529/2017) 

8. Την 12/2017 Μελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας , Πολιτισµού & 
Αθλητισµού  

9. Την αριθµ 14378 /17-05-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τον  οικονοµικό φορέα 
ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (1ΜΑΤΙΟΝ),ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ , περί υποβολής προσφοράς 
και συγχρόνως προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης λόγω χρονικού περιορισµού . 
Η εν λόγω εταιρεία επιλέχτηκε έπειτα από εµπεριστατωµένη έρευνα αγοράς . 

10. Την εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά και τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

 
Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 

/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 14837/19-05-2017 ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 
(1ΜΑΤΙΟΝ) ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ 

ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ &  
ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ    
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

             

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Βαµβακερών T-Shirt   
συµµετεχόντων & εθελοντών  για τον 5ο Αγώνα ∆ρόµου ∆ήµου ∆ιονύσου»  

εκτιµώµενης αξίας 2.500,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% , µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης.. 

Β. Αναθέτουµε την εκτέλεση της Προµήθειας Βαµβακερών T-Shirt   συµµετεχόντων & 
εθελοντών  για τον 5ο Αγώνα ∆ρόµου ∆ήµου ∆ιονύσου όπως ειδικότερα περιγράφεται στη 
12/2017 Μελέτη, στην εταιρεία ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (1ΜΑΤΙΟΝ),ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ,  ΑΦΜ 
069228531, ∆.Ο.Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 165 , Τ.Κ.:17673 
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ.: 210-9599766, email:xylouris@1mation.com,  έναντι του συνολικού  
ποσού των δύο χιλιάδων δεκαέξι   ευρώ και δεκατριών λεπτών (2.016,13€ ), χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 92622000-7 «Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών 
εκδηλώσεων» 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ € ανά τµχ. 
(συµπ. ΦΠΑ) 

1. 
Μπλουζάκια βαµβακερά  (συµµετεχόντων και εθελοντών)   µε 
τυπωµένα λογότυπα                                        

500 τµχ. 5,00 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  2.016,13€ 
 ΦΠΑ 24%  483,87€ 
 Σύνολο (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  2.500€ 

 
 
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , έχει 
προβλεφθεί  στον υπό έγκριση προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους και έχει εγγραφεί η 
σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6699.0002 µε τίτλο: «Προµήθεια Αθλητικού 
Υλικού» (ΑΑΥ 529/2017) 

∆. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας ορίζεται την 25η , 26η  και 27η Μαΐου 2017 
Ε. 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 παροχής 
υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα παραλαβής 
κ.λ.π.). 

              

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η  

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2.  Τµ.  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας ,  

Πολιτισµού & Αθλητισµού  
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