
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Παλλήνη, 05-07-2016 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ           Αρ. πρωτ: 22411

                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:  Ανάθεση εργασίας για την κατασκευή εξέδρας για την υλοποίηση των 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας την περίοδο από 7 
έως 8 Ιουλίου 2016 (συνολικής δαπάνης 372,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%)
           

                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  της  παρ.  13  του  άρθρου  20  του  Ν.  3731/2008  περί 

αναδιατύπωσης  του  άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  με  προστιθέμενες 
παραγράφους 9 και 10.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3. Τη με αριθ. 179/2016 (ΑΔΑ: 704ΒΩΞΚ-Π22) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
περί έγκρισης υλοποίησης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας το 
έτος 2016, έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης 
καθώς και έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.604,00 € σε βάρος του 
Κ.Α. 00.6443.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, με τίτλο 
«Δαπάνες εορτασμού Οσίας Ανθούσας».
4. Τη με αριθ. 228/2015 (ΑΔΑ: 7Χ6ΖΩΞΚ-Α7Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό εκτέλεσης προμήθειας.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 21765/30-06-2016 στον Δήμο μας προσφορά της επιχείρησης 
ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & Σια Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οδός Καμβουνίων 24, 
Γέρακας,  τηλ.  2106613047),  Α.Φ.Μ.  998509300,  ΔΟΥ  Παλλήνης,  με  συνολική 
οικονομική προσφορά 300,00 € (άνευ Φ.Π.Α. 24%).
6. Το από 04-07-2016 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης ανάθεσης της 
Επιτροπής του Π.Δ. 28/80, που συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 585/2015 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.
7. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία.
                                                 
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάθεση εργασίας κατασκευής εξέδρας για την υλοποίηση των εκδηλώσεων για 
τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας την περίοδο από 7 έως 8 Ιουλίου 2016 στην 
επιχείρηση  ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ  &  Σια  Ο.Ε.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (οδός 
Καμβουνίων  24,  Γέρακας,  τηλ.  2106613047,  συνολικής  δαπάνης  372,00 € 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  και  συγκεκριμένα την  κατασκευή  μίας  εξέδρας 
στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

2. Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει μετά την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας με 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα  δικαιολογητικά.

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Ελληνική

ΑΔΑ: 7ΑΜΓΩΞΚ-ΓΒΗ
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