
                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  ΣΧΕ∆ΙΟ 

                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Χαλάνδρι, 30.5.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αρ. Απόφασης:771 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

      
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων &  

Γραµµατείας ∆ηµάρχου 
∆/νση: Αγίου Γεωργίου 30 &  
Αριστείδου, Χαλάνδρι 
Τηλ: 213 2023923 

 

 

ΘΕΜΑ:   Προµήθεια ειδών τροφοδοσίας για την πραγµατοποίηση της ετήσιας γιορτής που   διοργανώνει η 

Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΕΕΕΥΤ) µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

              

            

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

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 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών»  

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδ. 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)   Την επιθυµία του ∆ήµου  να πραγµατοποιηθεί η ετήσια γιορτή που  διοργανώνει η Ελληνική  Επιστηµονική   

           Εταιρεία Υποστηρικτικής  Τεχνολογίας (ΕΕΕΥΤ) 

     6)  Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η µε α,α, 942/22.5.17 Πρόταση Ανάληψης  

     Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 

     7)  Την µε αριθµό 221/2017 απόφαση ∆.Σ µε Α∆Α: 65
Ε
1ΩΗ∆-Λ19 περί έγκρισης σκοπιµότητας για  προµήθεια 

ειδών catering για την ετήσια γιορτή που   διοργανώνει η Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Υποστηρικτικής  

          Τεχνολογίας (ΕΕΕΥΤ) και την έγκριση της σχετικής πίστωσης ποσού 280€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ   

          24%, σε βάρος του Κ.Α.: 00.6434.01 του προϋπολογισµού ο.ε. 2017. 

8) Την υπ.αριθµ. πρωτ.17605/29.5.2017 υποβληθείσα προσφορά, της επιχείρησης µε την επωνυµία Λάµπρος  

     Γκέκας. 

9) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΥΨΔΩΗΔ-ΗΙΣ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Εγκρίνουµε τις προδιαγραφές της προµήθειας  µε τίτλο: «προµήθεια ειδών catering για την ετήσια 

γιορτή που   διοργανώνει η Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΕΕΕΥΤ). 

              

Β. Αναθέτουµε την προµήθεια ειδών catering στην επιχείρηση µε την επωνυµία  Λάµπρος Γκέκας  µε 

Α.Φ.Μ 025203090 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός Αγ. Παρασκευής 130, Χαλάνδρι, µε Α.Φ.Μ 

023091020 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός Αν. Παπανδρέου 23, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234, Τηλ: 

2106812765, έναντι του ποσού των 273,42€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%. 

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. 00.6434.01, Ο.Ε 2017. 

∆. 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. 

 

 

 

 

                            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                            Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                         

                                  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &  

                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

 

                                                                      

                                   ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΑΡΛΑ                                                                                  ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                                
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