
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 3/3/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ       Αριθ. Απόφ. 269 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βαρβέρης  
∆ιεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τοµπάζη 18, ΤΚ 152 32 
Τηλέφωνο: 210 6820464 
e-mail: tm.politismou@halandri.gr 
 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την πραγµατοποίηση Φεστιβάλ Παραµυθιού, από το 

«ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Χαλανδρίου.  

 

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 ανάγκη του ∆ήµου για την πραγµατοποίηση Φεστιβάλ Παραµυθιού σε ∆ηµοτικά 

Σχολεία.   

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η µε α,α, 361/17-1-17 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

∆ήµου 

7) Το πρωτογενές αίτηµα1 µε Α∆ΑΜ 17REQ005676309  

8) την µε αριθµό 7/2017 απόφαση ∆.Σ µε Α∆Α: 7ΧΙΩΩΗ∆-3ΞΛ περί έγκρισης σκοπιµότητας 

της «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ» και την µε αριθµό 29/2017 περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης ποσού 

4.960,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.: 15.6471.01 του 

προϋπολογισµού ο.ε. 2017. 

9) Το εγκεκριµένο αίτηµα2 στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ µε Α∆ΑΜ : 17REQ005736756  

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

2
 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ5Β2ΩΗΔ-Ξ4Δ



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

- Εθνικό Κέντρο Έρευνας & ∆ιάσωσης Σχολικού Υλικού», για την πραγµατοποίηση του 

Φεστιβάλ Παραµυθιού σε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

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

ενηµερότητα και γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου. 

12) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο «πραγµατοποίηση Φεστιβάλ Παραµυθιού 

σε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Χαλανδρίου» προϋπολογιζόµενης αξίας 4.960,00 €, επί 

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

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

Παραµυθιού σε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Χαλανδρίου» 

Γ. Αναθέτουµε την «πραγµατοποίηση του Φεστιβάλ Παραµυθιού σε ∆ηµοτικά Σχολεία του 

∆ήµου Χαλανδρίου» στην Κοιν.Σ.Επ. «Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης  - Εθνικό 

Κέντρο Έρευνας & ∆ιάσωσης 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 4.960,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%. 

∆. 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  

Ε. Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί σε τέσσερα (4) δηµοτικά Σχολεία του Χαλανδρίου την 

περίοδο από το Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο του 2017 και σε κάθε περίπτωση από την 

υπογραφή της σύµβασης. 

ΣΤ. 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 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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