
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Παλλήνη, 23-03-2016
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. πρωτ: 9950
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                            

                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάθεση  προμήθειας  στεφανιών  για  τον  εορτασμό  της 
εθνικής επετείου της “25ης Μαρτίου 1821” για το έτος 2016

                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

            Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2007.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 
(ΕΚΠΟΤΑ).

3. Τη  με  αριθ.  40/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί 
έγκρισης υλοποίησης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου «25ης 

Μαρτίου  1821»  έτους  2016,  έγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  καθορισμός  του 
τρόπου  εκτέλεσης  καθώς  και  έγκριση  δαπανών  και  διάθεσης  πίστωσης  ποσού 
4.903,15 €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6443.0002  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου 
οικονομικού  έτους  2016,  με  τίτλο  «Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή  τοπικών 
εορτών».

4. Την  από  08-03-2016  Τεχνική  έκθεση-τεχνικές  προδιαγραφές  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5. Τη  με  αριθ.  πρωτ.  8829/17-03-2016  στον  Δήμο  μας  προσφορά  της 
επιχείρησης  HEIDEMAN H.  ANNA,  με  διακριτικό  τίτλο  «Mika’s Flower Tales”  – 
Ανθοπωλείο–Είδη  δώρων  (Πατρ.  Γρηγορίου  Ε’  &  Μιλτιάδου,  Παλλήνη,  τηλ.  210 
6020130) με ΑΦΜ 074662182, ΔΟΥ Παλλήνης.
6. Το  από  22/03/2016  πρακτικό  αξιολόγησης  προσφορών  και  εισήγησης 
ανάθεσης της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, που συγκροτήθηκε με τη με 
αριθ. 582/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
                           
                     
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

          
1. Την έγκριση της από 08-03-2016 Τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2. Την ανάθεση της προμήθειας (3) τριών δάφνινων στεφανιών για Δ.Ε. Γέρακα, 
Δ.Ε. Παλλήνης και Δ.Ε. Ανθούσας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της “25ης 

Μαρτίου 1821” για το έτος 2016, στην επιχείρηση HEIDEMAN H. ANNA, με διακριτικό 
τίτλο «Mika’s Flower Tales”, έναντι του ποσού των 27,00 € έκαστο άνευ ΦΠΑ 23% και 
συνολικής δαπάνης 99,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
3. Η πληρωμή του δικαιούχου  θα  γίνει  μετά  την  παραλαβή  των  ανωτέρω με 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα  δικαιολογητικά.

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Ελληνική
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