
    

                                                                            

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                   

                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Χαλάνδρι, 14.2.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αρ. Απόφασης: 183 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

      
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων &  

Γραμματείας Δημάρχου 
Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 30 &  
Αριστείδου, Χαλάνδρι 
Τηλ: 213 2023923 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την πραγματοποίηση χορευτικής εκδήλωσης (παραδοσιακοί &  

          αποκριάτικοι χοροί) στο πλαίσιο του εορτασμού των Απόκρεων. 

 
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 χορευτικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του 

εορτασμού των Απόκρεων  

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α,α, 445/7.2.17 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 

Δήμου 

7) την με αριθμό 43/2017 απόφαση Δ.Σ με ΑΔΑ: 7Φ05ΩΗΔ-ΑΕΜ περί έγκρισης 

σκοπιμότητας για την πραγματοποίηση χορευτικής εκδήλωσης και την έγκριση της 

σχετικής πίστωσης ποσού 250€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%, σε βάρος του 

Κ.Α.: 10.6471.03 του προϋπολογισμού ο.ε. 2017. 

8) Την υπ.αριθμ. πρωτ.4375/7.2.17 υποβληθείσα προσφορά της Αδελφότητας Κεφαλλήνων 

& Ιθακησίων Πειραιά  για την παρουσίαση των χορευτικών. 

9) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΑΔΑ: 7Θ4ΜΩΗΔ-Ι70



Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «πραγματοποίηση χορευτικών στο 

πλαίσιο του εορτασμού των Απόκρεων» προσυπολογιζόμενης συνολικής αξίας 250€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις καλλιτεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «πραγματοποίηση 

τριών (3) θεατρικών παραστάσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Χαλανδρίου»  

Γ. Αναθέτουμε την πραγματοποίηση των χορευτικών (παραδοσιακοί & αποκριάτικοι χοροί) 

στην Αδελφότητα Κεφαλλήνων& Ιθακησίων Πειραιά - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., 

με Α.Φ.Μ 090164760 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός Γρ. Λαμπράκη 144, Πειραιάς,  τηλ 210-

4227418, έναντι του ποσού των 250€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%. 

Δ. 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. 10.6471.03, Ο.Ε 2017.  

Ε. Τα χορευτικά  θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.  

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει μετά την υποβολή απόδειξης της 

Αδελφότητας.  

 

 
 

            

                                                                                                                                Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                    

                                                  

 

                                                                                                                     ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                                

     

             

 

                                                                                             

                                                     

ΑΔΑ: 7Θ4ΜΩΗΔ-Ι70


		2017-02-15T11:26:04+0200
	Athens




