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                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  

                 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

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» 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο  2 του άρθρου 209 παρ. 9 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. 1458/2016  Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του ∆ήµου 

 6) Την 431/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α∆Α: 6ΕΨΒΩΗ∆-ΝΕΡ µε την οποία 

εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της δαπάνης και διατέθηκε πίστωση ποσού 170,00€ σε βάρος του 

Κ.Α.:15.7341.11 τίτλο: «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Συµβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ)» του προϋπολογισµού ο.ε. 2016. 

7)  Το γεγονός ότι απαιτείται η προµήθεια εδεσµάτων για την κάλυψη των αναγκών της 

πραγµατοποίησης της εκδήλωσης µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών που θα γίνει την Παρασκευή 25/11/2016  όπως  ειδικότερα περιγράφεται 

στη µε Α.Π.: 34409/18.11.2016 Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας  

8)Την µε αριθµό 1036/2016 Αριθµό Απόφαση του ∆ηµάρχου  µε Α∆Α: 7ΕΧΘΩΗ∆-ΖΝΗ  µε την 

οποία αποφασίσθηκε η διενέργεια της προµήθειας και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

της µελέτης 

9)Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος 

10)Την µοναδική υποβληθείσα προσφορά µε Α.Π. 34718/22.11.2016 από τον Γκέκα Λάµπρο  

 

ΑΔΑ: ΩΧΘΕΩΗΔ-Τ5Φ



 

 

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

εισηγείται την ανάθεση της προµήθειας εδεσµάτων για τις ανάγκες της εκδήλωσης της 

Παγκόσµιας Ηµέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στον ΓΚΕΚΑ ΛΑΜΠΡΟ,  

έναντι του ποσού των 125,60ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% & 12,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 13%, 

σύνολο προσφοράς 169,30€ διότι η προµήθεια 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 εδεσµάτων για την κάλυψη των αναγκών της 

πραγµατοποίησης της εκδήλωσης µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα για την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών που θα γίνει την Παρασκευή 25/11/2016 όπως  ειδικότερα περιγράφεται στη 

µε Α.Π.: 34409/18.11.2016 Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας στον ΓΚΕΚΑ 

ΛΑΜΠΡΟ, µε Α.Φ.Μ. 023091020 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Α. Παπανδρέου 23, Τ.Κ.152 

34, Πόλη: Χαλάνδρι, τηλ.: 210-6812765,  έναντι του ποσού των 125,60ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 

24% & 12,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 13%,  ήτοι συνολικού ποσού  169,30€  

Αναλυτικά η προµήθεια εδεσµάτων : 

 

Είδος Μονάδα 
µέτρησης 

ποσότητα 

Κουλουράκια-
Βουτήµατα(χαρτοπετσέτες, πιατάκια) 

 κιλά 4 

Χυµούς  (1ltr) τεµάχια 12 

Καφέ Γαλλικό (ατοµικές συσκευασίες 
γάλακτος, ζάχαρης και αναδευτήρων - 
ποτηράκια) 
Για 64 περίπου άτοµα 

τεµάχια 64 

Φυσικό µεταλλικό νερό (1ltr) τεµάχια 10 

 

B. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.15.7341.11 του προϋπολογισµού ο.ε. 2016 µε τίτλο: «Έξοδα 

διοργάνωσης εκδηλώσεων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) ».   

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών,  ορίζεται την Παρασκευή 25/11/2016. 

       

          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                 ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ 
                       και µε εντολή αυτού 
                        Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                          ΕΛΕΝΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 

ΑΔΑ: ΩΧΘΕΩΗΔ-Τ5Φ
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