
             

 

                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
Τµήµα  Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού  

Αρµόδια : Ε. Μανογιαννάκη 
Ταχ.∆/νση: Αγ.Γεωργίου30 & Αριστείδου    
Ταχ. Κώδικας: 152 34                                                                 
Τηλ:        :    213.2023843                                                                                                                                                               
FAX:      :    213.2023846                                                           
Email      : promithies@halandri.gr                                    

                      Χαλάνδρι,     2 .11.2016    
                      Αριθ. Πρωτ:  32161 

 
 
 
 
 

 

                 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  990 ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΡΟΗΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ 

 

 

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  εδάφιο  2 του άρθρου 209 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) Την 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 την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η µε α,α, 1044/2016 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 

6) Την 569/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: 6ΒΤΨΩΗ∆-3ΝΡ σύµφωνα µε την 

οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί  πίστωση ποσού 1.005,89€ σε βάρος του Κ.Α.10.6699.03  

του προϋπολογισµού ο.ε. 2016. 

7) Το γεγονός ότι απαιτείται η προµήθεια ρολών εισιτηρίων για το µηχάνηµα ροής 

προτεραιότητας κοινού για τις ανάγκες του Κεντρικού Κ.Ε.Π., όπως ειδικότερα περιγράφεται 

στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης της ∆/νσης Κ.Ε.Π. 

8) Την µε αριθµό 937/2016 Αριθµό Απόφαση του ∆ηµάρχου µε Α∆Α: ΩΘΙΝΩΗ∆-ΓΕΟ µε την  

µε την οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της προµήθειας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

9) Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

10)  το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύµφωνα µε το οποίο η αρµόδια υπηρεσία  

εισηγείται την ανάθεση της προµήθειας ρολών εισιτηρίων (tickets rolls) για το µηχάνηµα 

ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ στην εταιρία «ΠΡΟΗΓΜΕΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ»  έναντι του ποσού των 811,20 ευρώ, επί πλέον 

Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.005,89€  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας ρολών εισιτηρίων τύπου QMATIC TICKET 

ROLL BLACK HS TP31XX V2 (2 κιβώτια των 24τεµ. έκαστο) για το µηχάνηµα ροής 

προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης της ∆/νσης ΚΕΠ στην εταιρία 

«ΠΡΟΗΓΜΕΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ», µε Α.Φ.Μ. 

800463174 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Χρ. Σµύρνης 64, Τ.Κ 151 21 Πόλη: Πεύκη, τηλ.: 

210 6143132,  έναντι του ποσού των 811,20 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι συνολικού 

ποσού 1.005,89€  

B. 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.10.6699.03 µε τίτλο: «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων»   

Γ. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια είδος,  ορίζεται έως και στις 30/12/2016. 

∆. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 

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

νοµίµων δικαιολογητικών. 

 

  

              Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
       και µε εντολή αυτού 

         Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

         ΟΙΚΟΝΟΜ./∆ΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                          ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ  
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