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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την Κάλυψη σίτισης τριών (3) προσκεκληµένων στο πλαίσιο 
διοργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής και παρουσίασης ιστορικού ντοκιµαντέρ  

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 54/2018 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών Ν. Χίου 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
2) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4) Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή της ανωτέρω προµήθειας  
5) Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου στο 

Κ.Α. 10-6471. µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 
6) Τη διάθεση πίστωσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (αριθ. αποφ. 69/2018) 
7) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 881/27-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β)τη βεβαίωση 

του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στo οικείο 
Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α Α-172 

8) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 882/27-06-2018 πρόσκληση του ∆ήµου µας  
9) Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριµένα από «ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ Ν. 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
1. Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή για την ανωτέρω 
προµήθεια του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
2. Εγκρίνουµε τη σύναψη συµφωνητικού µε αντικείµενο την προµήθεια Κάλυψη σίτισης τριών 
(3) προσκεκληµένων στο πλαίσιο διοργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής και παρουσίασης 
ιστορικού ντοκιµαντέρ 
 
3.Αναθέτουµε απευθείας την ανωτέρω προµήθεια, στον προµηθευτή «ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ Ν. 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ» που εδρεύει στα Ψαρά, ΑΦΜ: 074193164, Τηλ. 2274061121, Τ.Κ. 82104, 
έναντι αµοιβής 334,80ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούν ΦΠΑ), σύµφωνα µε τα όσα 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και στην υποβληθείσα προσφορά η οποία καλύπτει τις 
τεχνικές προδιαγραφές και είναι ικανοποιητική για το δήµο, ως εξής: 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟ

Σ 
/ΤΑ 

ΜΕΡΕΣ CPV ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ 

ΑΞΙΑ 

1 

• Κυρίως πιάτο  
• ορεκτικό 
• ατοµικό ψωµί 
• σαλάτα  

άτοµα 3 3 15000000-8 15,00 135,00 
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• εµφιαλωµένο νερό) 

Αξία 135,00 
 ΦΠΑ 24% 32,40 
ΣΥΝΟΛΟ 167,40 

 
ΒΡΑ∆ΙΝΟ 

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟ

Σ 
/ΤΑ 

ΜΕΡΕΣ CPV ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ 

ΑΞΙΑ 

1 

• Κυρίως πιάτο  
• ορεκτικό 
• ατοµικό ψωµί 
• σαλάτα  
• εµφιαλωµένο νερό) 

άτοµα 3 3 15000000-8 15,00 135,00 

Αξία 135,00 
 ΦΠΑ 24% 32,40 
ΣΥΝΟΛΟ 167,40 

 
Η παρούσα ανάθεση ισχύει έως Κυριακή 01/07/2018. Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε ευθύνη 
και δαπάνες του προµηθευτή την Κυριακή 01/07/2018. 

  
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

 
Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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