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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – CATERING 

ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BREAK 

 

 
Έχοντας 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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο 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 υποχρέωση του Δήμου Χαλανδρίου για την πραγματοποίηση ημερίδων – 

εκδηλώσεων, στα πλαίσια συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Break” 

«ΒREAKing stereotypes through role models and promoting Roma integration in the 

labor market», όπως αναφέρεται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ.:6320/13-02-2019 τεχνική 

έκθεση της Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής. 

6) Τις με αριθμ. πρωτ.:6492/14-02-2019 (ΑΔΑ:6Τ9ΖΩΗΔ-ΥΕΜ), 6493/14-02-2019 

(ΑΔΑ:ΩΜΘΞΩΗΔ-ΓΣΨ), και 6494/14-02-2019 (ΑΔΑ:6735ΩΗΔ-6ΓΘ) Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης 

7) Την υπ’ αριθ. 205/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΜ6ΣΩΗΔ-665) για την έγκριση 

διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών τροφοδοσίας - catering 

Χαλάνδρι, 18/02/2019 
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Αναρτητέο στη Διαύγεια 
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με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφοδοσίας – catering για διοργάνωση ημερίδων στο 

πλαίσιο του προγράμματος BREAK». 

8) Την υπ’ αριθμ.: 6772/15-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προς την εταιρεία «ΓΚΕΚΑΣ  

ΛΑΜΠΡΟΣ», ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ: 210 – 6812765 

9) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6934/18-02-2019 προσφορά της εταιρείας «ΓΚΕΚΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ», ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ: 210 – 6812765. 

10)  Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6949/18-02-2019 αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης  

προσφοράς για απευθείας ανάθεση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Α. Αναθέτουμε την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφοδοσίας – catering για 

διοργάνωση ημερίδων στο πλαίσιο του προγράμματος BREAK», όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, στην εταιρεία «ΓΚΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ», ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 23, 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Α.Φ.Μ.: 023091020 - ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΗΛ: 210-6812765 με τιμή 

1.041,60 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%) για τις 3 ημερίδες – εκδηλώσεις, (347,2 € συμπ/νου 

Φ.Π.Α.24% για κάθε ημερίδα – εκδήλωση), όπως αναλυτικά αναφέρονται στο έντυπο 

οικονομικής προσφοράς του αναδόχου 

 
Β. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται να γίνει στις ημερομηνίες των ημερίδων 

(19/02/2019, 12/03/2019 και 19/03/2019). Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ημερομηνία 

της εκδήλωσης ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγκαίρως για την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση 

(τροποποιήσεων των ημερίδων – εκδηλώσεων) η υλοποίηση τους και οι παραλαβές θα 

ολοκληρωθούν έως 30/04/2019.  

Η παράδοση της προμήθειας τροφοδοσίας – catering θα γίνεται σε αίθουσα που θα 

παραχωρείται κάθε φορά για το σκοπό του προγράμματος και σε ώρα που θα 

υποδεικνύονται από το Δήμο Χαλανδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο 

υπάλληλο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.  

 

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους  

του προγράμματος BREAK και έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποίες θα βαρύνουν τους: 

-  Κ.Α. 00.6442.03 – «Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την κοινότητα των ΡΟΜΑ 

για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC)»,  

- Κ.Α. 00.6442.04 – «Διοργάνωση εκδήλωσης για την κοινότητα των ΡΟΜΑ για τις 

ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC», και  
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- Κ.Α. 00.6442.05 - «Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για το κοινό στο πλαίσιο του 

προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC)»,  

 

Δ. Η πληρωμή του ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση 

των νομίμων δικαιολογητικών.    

 

   Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου 

    
 
 

   ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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