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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος 02/03/2017   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :6056 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 497 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος   
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη 
τηλ.: 2132030665 
φαξ: 2132030630  
e-mail  

 
 

Θέµα: “ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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 υπ αριθ 56/22-02-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση 
διενέργειας (αναγκαιότητα) για την προµήθεια εδεσµάτων και συναφών ειδών 
catering για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου ∆ιονύσου.  

6) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε 
την αριθµ. 326/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον Κ.Α 15.6471.0003 
µε την ονοµασία: «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων»του Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017  

7) Την αριθ. 5648/28-02-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τον Σεραλίδη 
Γεώργιο, περί υποβολής προσφοράς. 

8) Την υπ' αριθ 6007/02-03-2017 υποβληθείσα προσφορά του Σεραλίδη Γεώργιου  
9) Το υπ' αριθ  17REQ005825918/21-02-2017 πρωτογενές αίτηµα και το 

CPV:799521003  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1 Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας εδεσµάτων και συναφών ειδών 
catering για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου ∆ιονύσου, εκτιµώµενης αξίας 
4.800,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 

2 Αναθέτουµε την προµήθεια, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω, στον 
Σεραλίδη Γεώργιο, Λεωφ. Λ. Μαραθώνος 30 14565 Άγιος Στέφανος, 
τηλ.2106219042, έναντι του ποσού των 4.800,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 
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Οι ενδεικτικές (ανώτερες) τιµές µονάδας ανά είδος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι οι 
κάτωθι: 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΕ € 

Τυροπιτάκια 1 κιλό  9,00 
Λουκανικοπιτάκια  1 κιλό 9,00 
Σπανακοπιτάκια 1 κιλό 9,00 
Κρουασανάκια απλά 1 κιλό 7,00 
Κρουασανάκιαµε γέµιση 1 κιλό 7,00 
Σάντουιτς τρίγωνο µε τυρί και 
ζαµπόν 

1 κιλό 9,00 

Χυµός (συσκ. 1 λίτρου) 1 τµχ 2,00 
Νερό (συσκ. ½ λίτρου) 1 τµχ 0,30 
Πλαστικά ποτήρια 200 ml 50 τµχ 1,50 
Χαρτοπετσέτες  100 τµχ 1,0 

3 Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη προµήθεια, η οποία θα 
καλυφθεί από ιδίους πόρους, ανέρχεται συνολικά για ένα έτος ή µέχρι 
εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού στο ποσό των 4.800,00€ (τέσσερις 
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον Κ.Α 15.6471.0003 µε την ονοµασία: «Έξοδα Πολιτιστικών 
∆ραστηριοτήτων»του Προϋπολογισµού ο.ε. 2017   

4  Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος ή µέχρι εξαντλήσεως 
του συµβατικού ποσού από την υπογραφή της σχετικής ανάθεσης και σύµφωνα 
πάντα µε τους όρους της υπ αριθ 56/22-02-2017 Απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

5  Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα 
νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από 
το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής κ.λ.π.) 

6 Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 
απρόσκοπτη και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς 
προµήθεια ειδών 

 

  Ο ∆ήµαρχος 

   

   

   

  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
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