
       

 

                                                                        Χαλάνδρι,  22/11/2017          

                                                                                   Αριθ. Απόφ: 1745 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  

‘ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ’ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Ταχ.∆/νση: Φιλ. Εταιρείας & Τομπάζη 18, Χαλάνδρι 

Ταχ. Κώδικας: 152 32 

Τηλ: 210 6820464 

Email: vivliothiki@halandri.gr 

           d.politismou@halandri.gr 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση δύο εκδηλώσεων στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης, 

με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης». 

 

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»   

 

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) Τις διατάξεις της  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 τις υπό  διενέργεια εκδηλώσεις έχει εκδοθεί η  Π.Α.Υ. με αρ. 

1479/20-10-2017 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

 

6) Την υπ’αριθμ.πρωτ. 40471/2-11-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
7Ζ2ΠΩΗΔ – 4ΩΡ 
 

7)  Την υπ’αριθμ.524/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου µε ΑΔΑ: 
ΩΚΛ5ΩΗΔ-2ΕΝ, σύµφωνα με την οποία έχει  ψηφιστεί και διατεθεί  πίστωση του ποσού 

των #200,00€#  εις βάρος του κ.α. 15.6471.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Χαλανδρίου, ο.ε.2017  

ΑΔΑ: 638ΠΩΗΔ-Χ66



8) Την υπ’αριθμ.1608/2017 απόφαση Δημάρχου περί διενέργειας των εκδηλώσεων που 

διοργανώνει η Διεύθυνση Πολιτισμού  στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης.  

9) Την προσφορά  που υποβλήθηκε από την εμψυχώτρια Κωνσταντίνα Γιώτη ηλεκτρονικά 

στις 16/11/2017 συνολικού ποσού  100,00€, συμπεριλαμβανομένων του φόρου 20% και 

χαρτοσήμου 3,6%. 

10) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας. 

11) Το γεγονός ότι η μία εκδήλωση με τίτλο «Ο Αίσωπος κι ο κόσμος του. Τι θα πει να 

είσαι δούλος από πρώτο χέρι» στις 4 Νοεμβρίου δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω 

προβλήματος της εμψυχώτριας, σύμφωνα με το από 3/11/2017 ηλεκτρονικό συνημμένο 

έγγραφό της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απευθείας ανάθεση  στη εμψυχώτρια Κωνσταντίνα Γιώτη με έδρα στην Παραλία 

Πανόρμου, Φωκίδας,ΤΚ:33058 , ΑΦΜ 047412384 ΔΟΥ Άμφισσας, τηλ. 6977313228, για  

την πραγματοποίηση μίας εκδήλωσης  στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης στις 

25/11/2017 με τίτλο ‘Ο κοσμογονικός μύθος του κατακλυσμού, σε … ελληνική έκδοση!: 

25 Νοεμβρίου, 11:00 – 13:00 με το προσφερόμενο ποσό των 100,00€ 

(συμπεριλαμβανομένων του φόρου 20% και χαρτοσήμου 3,6%),διότι η προσφορά της 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και τηρείται το προσήκον μέτρο. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του χρηματικού εντάλματος μετά την 

κατάθεση του νόμιμου παραστατικού και των νόμιμων δικαιολογητικών από τον 

δικαιούχο. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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