
             

 

                                                                   
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,     9.5.2017 
                      Αριθ. Πρωτ:  14769 

   Αρ. Απόφασης:   638 
 
 

 

                 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΜΠΑΝΑΝΩΝ & 

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ «ΕΥΡΙΠΙ∆ΕΙΑ 2017» 

 

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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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, 743/2017  

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 

του ∆ήµου 

6) Το πρωτογενές αίτηµα ,το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ 17REQ005979775 2017-03-28 

 7) Την 158/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α∆Α: 7ΞΣ6ΩΗ∆-ΛΜΖ σύµφωνα 

µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα και ψηφίστηκαν οι δαπάνες ποσού 457,98€ σε 

βάρος του Κ.Α.:15.6472 και ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6255 του 

προϋπολογισµού ο.ε. 2017. Η ανωτέρω απόφαση έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Α∆ΑΜ:17REQ006080300 2017-04-20 

(εγκεκριµένο). 

7)Την µε Α.Π. 12666/2017 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης µε Α∆Α: 7ΚΖΝΩΗ∆-ΣΘΥ 

8)Τη 22/2017 µελέτη της ∆/νσης Παιδείας, Αθλητισµού & Ν. Γενιάς η οποία 

αποτελείται από τις οµάδες: ΟΜΑ∆Α Α «Προµήθεια εµφιαλωµένων νερών µπανανών 
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& µπάρες δηµητριακών για την αθλητική εκδήλωση στίβου Ευριπίδεια 2017» προυπ. 

457,98€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και ΟΜΑ∆Α Β «Οµαδική ασφάλιση παιδιών µετά αστικής 

ευθύνης για την αθλητική εκδήλωση στίβου Ευρυπίδεια 2017» προϋπ. 1.000,000€ 

άνευ Φ.Π.Α. που θα πραγµατοποιηθεί στις 14/5/2017 στο αθλητικό κέντρο «Ν. 

Πέρκιζας» και θα λάβουν µέρος µαθητές Ε’ & ΣΤ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων του 

∆ήµου Χαλανδρίου 

9)Την υποβληθείσα προσφορά από τον Γκέκα Λάµπρο για την ΟΜΑ∆Α Α, που 

συνέλεξε η ∆/νση Παιδείας ,Αθλητισµού & Ν. Γενιάς. 

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

εισηγείται την ανάθεση της προµήθειας για την ΟΜΑ∆Α Α «Προµήθεια τροφίµων για 

την αθλητική εκδήλωση στίβου Ευριπίδεια 2017» στον ΓΚΕΚΑ ΛΑΜΠΡΟ  έναντι του 

ποσού των 352,80ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 13% & 24%, σύνολο προσφοράς 414,06€ 

διότι η προσφορά είναι συµφέρουσα για το ∆ήµο και δεν παρουσιάζει ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τις τιµές της αγοράς. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας «Προµήθεια τροφίµων για την αθλητική 

εκδήλωση στίβου Ευριπίδεια 2017» (ΟΜΑ∆Α Α) όπως ειδικότερα περιγράφεται στο 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης της ∆/νσης Παιδείας, Αθλητισµού & Ν. 

Γενιάς στον ΓΚΕΚΑ ΛΑΜΠΡΟ, µε Α.Φ.Μ. 023091020 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός: 

Ανδρέα Παπανδρέου 23,  Πόλη: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, τηλ.: 210-6812765,  έναντι του ποσού 

των 352,80 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 13% & 24%,  ήτοι συνολικού ποσού  414,06€. H 

προσφορά έχει ως κατωτέρω: 

                     

          Σύνολο :352,80 
               Φ.Π.Α 13%+24%:  61,26 
            Γεν. Σύνολο:414,06€ 

         

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

τους ίδιους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό 

εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.15.6472 µε τίτλο «Έξοδα 

αθλητικών δραστηριοτήτων».   

 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ  
ΑΞΙΑ 

     

ΝΕΡΟ 500ml Τεµάχια 350 0,20 70,00  (13%) 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΑ  120 1,19 142,80 (13%) 

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  ΤΕΜ 350 0,40 140,00 (24%) 
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Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών,  θα πραγµατοποιηθεί την 

ηµεροµηνία της εκδήλωσης στις 14/5/2017 και θα συµφωνηθεί κατόπιν 

επικοινωνίας µε το Τµήµα ∆ραστηριοτήτων Αθλητισµού & Ν. Γενιάς πριν την 

αθλητική εκδήλωση ενώπιον της επιτροπής παραλαβής. 

∆. Η πληρωµή του ποσού θα γίνει 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 
 
                     ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
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