
                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                        Χαλάνδρι, 22/6/2018    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                Αρ. Αποφ. 960 

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: Προμήθεια παγωτού ως κέρασμα στη γιορτή λήξης των μαθημάτων μπαλέτου στο 

εργαστήριο χορού του Δήμου, 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) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η υπ’ αριθ. 1313/2018   

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

6) Την με 291/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6Υ3ΔΩΗΔ-ΛΔ8 σχετικά με 
την «Προμήθεια παγωτού ως κέρασμα στη γιορτή λήξης των μαθημάτων μπαλέτου στο 

εργαστήριο χορού του Δήμου» ποσού 124,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε 
βάρος του Κ.Α.: 15.6471.01 του προϋπολογισμού ο.ε. 2018. 

7) Την με αριθ. 22800/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ0ΛΓΩΗΔ-7ΚΧ  
8) Την με αριθμ. Πρωτ. 21390/12-6-2018 τεχνική έκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
9) Την με αριθ. 959/22.6.2018 απόφαση Δημάρχου περί έγκριση διενέργειας & τεχνικών 

προδιαγραφών με ΑΔΑ 6Λ51ΩΗΔ-ΕΛΠ 

10) Την υποβληθείσα προσφορά Ζαχαροπλαστείο Γκέκας 

11)  Την αξιολόγηση της υπηρεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειάς  με τίτλο «Προμήθεια παγωτού ως κέρασμα στη 

γιορτή λήξης των μαθημάτων μπαλέτου στο εργαστήριο χορού του Δήμου» 

προϋπολογιζόμενης αξίας 124,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.  

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας και αναθέτουμε την 

πραγματοποίηση στο Ζαχαροπλαστείο ΓΚΕΚΑΣ, με Α.Φ.Μ 023091020, ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και 
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ΑΔΑ: 7ΑΦ8ΩΗΔ-Ζ7Γ



στοιχεία επικοινωνίας οδός: Ανδρ. Παπανδρεόυ 23 Χαλάνδρι , ΤΗΛ.: 2106812765, έναντι του 

ποσού των 124,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%., διότι ανταποκρίνεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπηρεσίας.  

Γ. 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. 15.6471.01 

Δ. Η προμήθεια αφορά την «Προμήθεια παγωτού ως κέρασμα στη γιορτή λήξης των 

μαθημάτων μπαλέτου στο εργαστήριο χορού του Δήμου» όπως περιγράφονται στην με αριθ. 

πρωτ. 21390/2018, τεχνική έκθεση.  

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

πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον δικαιούχο.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
 

ΑΔΑ: 7ΑΦ8ΩΗΔ-Ζ7Γ
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