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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ηµερ.   23/ 03 /2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                       Αριθ. πρωτ: -  7605-  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               Αριθ. αποφ.-582-  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 213 2030630 
 
 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  προµήθεια δυο δάφνινων στεφάνων για τον ∆ήµο. 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη : 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  
         Οικονοµικής Επιτροπής 
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95, 
4.  Τις διατάξεις των άρθρων  του ΕΚΠΟΤΑ, 
5.  Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), 
6.  Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και το γεγονός ότι δεν 

υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση. 
7.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 27956/1867/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και 

µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
8.  Την υπ’ αριθ. 20/08.03.2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά  α) την   έγκριση 

αναγκαιότητας  για την προµήθεια δυο δάφνινων στεφάνων για τον ∆ήµο  β) την έγκριση της δαπάνης, 
την διάθεση πίστωσης  ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443  µε τίτλο « ∆απάνες δεξιώσεων και 
εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016. 

9.  Την υπ’ αριθ. πρωτ.7535/22.03.2016 προσφορά του προµηθευτή Π. Σταθόπουλους & ΣΙΑ Ο.Ε. 
10.  Την από 23/03/2016γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την απευθείας ανάθεση. 
 
 
  
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Αναθέτουµε στον προµηθευτή Π. Σταθόπουλους & ΣΙΑ Ο.Ε. µε ΑΦΜ. 998127646 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς  µε έδρα της 
επιχείρησης στην Χελµού 4 - Άγιος Στέφανος ,  την προµήθεια δύο δάφνινων στεφάνων για τους εορτασµούς 
εθνικών εορτών (25ης Μαρτίου & 28ης Οκτωβρίου )   αντί της συνολικής τιµής των 100,00€  συµπ/νου ΦΠΑ και 
θα βαρύνει τον   Κ.Α. 00.6443  µε τίτλο « ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016. 
 
 
 
 
          
 
         Η Αντιδήµαρχος 
 
 
           
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών                       Στέλλα- Σοφία Μαγγίνα 
 

ΑΔΑ: 78Ψ2Ω93-Ψ0Χ
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