
                                 

                                                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Χαλάνδρι, 18.7.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αρ. Απόφασης: 1089 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

      
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων &  

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

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση μέσω ημισέλιδης καταχώρησης σε εφημερίδα του προγράμματος του  

                Φεστιβάλ Ρεματιάς που διοργανώνει ο δήμος μας, για τη γνωστοποίηση και την  

                προβολή των παραστάσεων του, 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) Την επιθυμία του Δήμου  για τη γνωστοποίηση και την προβολή του προγράμματος του Φεστιβάλ 

Ρεματιάς  

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α,α, 1363/4.7.18 Πρόταση 

Ανάληψης  

7) Το πρωτογενές αίτημα1 με ΑΔΑΜ: 18REQ003368607 2018-07-04 

8) Την με αριθμό 319/2018 απόφαση Δ.Σ με ΑΔΑ: ΨΟ9ΨΩΗΔ-ΣΞ2  περί έγκρισης σκοπιμότητας 

της δημοσίευσης του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς και την έγκριση της σχετικής 

πίστωσης ποσού 7.568,96€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 του 

προϋπολογισμού ο.ε. 2018 

9) Το εγκεκριμένο αίτημα2 στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με ΑΔΑΜ : 18REW003440186 2018-07-18 

10) Την υποβληθείσα προσφορά, της εταιρίας με την επωνυμία: Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 

                                                           
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: ΩΟΩΟΩΗΔ-0ΞΑ



ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ,  για την ημισέλιδη καταχώριση του προγράμματος του 

Φεστιβάλ Ρεματιάς,  με σκοπό τη γνωστοποίηση και την προβολή των παραστάσεών του 

11) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Δημοσίευση μέσω ημισέλιδης καταχώρησης σε 

εφημερίδα, του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς που διοργανώνει ο δήμος μας, για τη 

γνωστοποίηση και την προβολή των παραστάσεων του», προσυπολογιζόμενης αξίας 347,20€, 

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

Β. Εγκρίνουμε τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο: «Δημοσίευση μέσω ημισέλιδης καταχώρησης, 

σε εφημερίδα του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς που διοργανώνει ο δήμος μας, για τη 

γνωστοποίηση και τη προβολή των παραστάσεων του» 

Γ. Αναθέτουμε τη «Δημοσίευση μέσω ημισέλιδης καταχώρησης σε εφημερίδα, του προγράμματος του 

Φεστιβάλ Ρεματιάς, για τη γνωστοποίηση και την προβολή του, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης στην εταιρεία με την επωνυμία: Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

– ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, 

με Α.Φ.Μ 998588936  και στοιχεία επικοινωνίας: οδός Φ. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ & ΗΒΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

14452, ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  τηλ. 210 2836555, έναντι του ποσού των 347,20€ 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. 00.6431.01, Ο.Ε 2018 

Ε. Η ημισέλιδη καταχώριση στην εφημερίδα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία 

ΣΤ. 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: ΩΟΩΟΩΗΔ-0ΞΑ
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