
 

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΧΑΛΑΝΔΡΙ  13/2/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ       Αριθ. Απόφ. 187 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βαρβέρης  

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τομπάζη 18, ΤΚ 152 32 

Τηλέφωνο: 210 6820464 

e-mail: tm.politismou@halandri.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση του 3ου Φεστιβάλ Παραμυθιού, με θέμα «Αναζητώντας τις ρίζες 

μας», από το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

& ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου 

Χαλανδρίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών »  

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.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) Την ανάγκη του Δήμου για την πραγματοποίηση του 3ου Φεστιβάλ Παραμυθιού σε 

Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Χαλανδρίου προς όφελος των μαθητών 

τους.   

6) Το πρωτογενές αίτημα1 με ΑΔΑΜ 19REQ004384676. 

7) Την με αριθ. 5163/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΤΩΕΩΗΔ-ΡΨΗ και 

αριθμό εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑΜ) 19REQ004417080. 

8) Την με αριθ. 155/2019 απόφαση Δημάρχου περί έγκριση διενέργειας & προδιαγραφών με 

ΑΔΑ ΩΝΦ2ΩΗΔ-ΝΣ8. 

9) Την υποβληθείσα προσφορά, της εταιρείας «Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης  - 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού», για την πραγματοποίηση του 3ου 

Φεστιβάλ Παραμυθιού, με θέμα «Αναζητώντας τις ρίζες μας», σε Δημοτικά Σχολεία του 

Δήμου Χαλανδρίου. 

10) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική 

ενημερότητα και γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

11) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

                                                           
1 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Αναθέτουμε την πραγματοποίηση του 3ου Φεστιβάλ Παραμυθιού, με θέμα «Αναζητώντας 

τις ρίζες μας», σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Δήμου Χαλανδρίου», στην εταιρεία 

«Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης  - Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού 

Υλικού», με Α.Φ.Μ 997288272 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός Τριπόδων 23, Πλάκα, 10558, 

Αθήνα, Τηλ: 210 3250341, email: info@ekedisy.gr, έναντι του ποσού των 5.208,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

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. 15.6471.10. 

 

Γ. Οι δράσεις αφορούν: α) κύκλο 3 σεμιναρίων για γονείς και εκπαιδευτικούς των δημοτικών 

σχολείων και Νηπιαγωγείων του Χαλανδρίου αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να γνωρίσει 

τον κόσμο των παραμυθιών μέσα από δημιουργικές δράσεις, την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, 

την Δευτέρα 4 Μαρτίου και την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 στις 16:00 -18.30 στο Κέντρο 

Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου, β) σχετικές δράσεις / εργαστήρια σε Δημοτικά Σχολεία και 

Νηπιαγωγεία του Χαλανδρίου την περίοδο από το Μάρτιο έως και τον Ιούνιο του 2019, μετά 

από συνεννόηση με τους συλλόγους διδασκόντων και γ) εκδήλωση στο θέατρο ρεματιάς, 

την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στην οποία τα σχολεία θα παρουσιάσουν τα παραμύθια που 

δημιούργησαν τα παιδιά καθώς και δρώμενα με θέμα «Αναζητώντας τις ρίζες μας» από το 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. 

 

Δ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι παραπάνω όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προς ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον δικαιούχο και την προσκόμιση των 

νόμιμων δικαιολογητικών. 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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