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Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

      Έχοντας υπόψη : 

1. Το από  24-01-2019 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ του 

Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων  

2.Την 54/21-01-19 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση προµήθειας µε    Α∆Α :6ΗΑ5ΩΞΥ-ΑΑΠ        

3. Την µε αρ. πρωτ 7057/2019   απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά µε την έγκριση δέσµευσης πίστωσης  µε  Α∆Α                   

:ΩΩΛΑΩΞΥ-9ΥΦ µε Κ.Α.:00.6434.01, και µε  α/α Μητρ. ∆εσ.:449/19. 

 4.Τις διατάξεις του Ν. 3463/06  ΦΕΚ 114
Α
  ΚΥΡΩΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

5.Τις διατάξεις του Ν. 3852/10  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  

6.Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 άρθρ 118 

        7.Του Ν. 4555/18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

8. Του Π.∆ 80/18 

9.Τις  µε αρ. πρωτ.11535/59/16-3-17, 32803/180/9-8-18 & 36709/143/25-7-18  αποφάσεις ∆ηµάρχου µε τις οποίες ορίστηκε Αντιδήµαρχος    

Οικονοµικών η κ Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της ανατέθηκαν αρµοδιότητες 

10.Την 624/2018  απόφαση Οικονοµικής επιτροπής  περί συγκρότησης των επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισµών και                         

αξιολόγησης προσφορών. 

       11.Την µε αρ. πρωτ 771/2019   Πρόσκληση ενδιαφέροντος 

       12.Το µε αριθµό 76/19  πρακτικό αξιολόγησης της αρµόδιας επιτροπής και αφού λάβαµε υπόψη µας την πρόταση της 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

        Αναθέτουµε απευθείας  στον ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ &ΣΙΑ Ε.Ε   που εδρεύει στην οδό Πλατάνων 68  στην Νίκαια ,µε 

ΑΦΜ: 800837220, ∆ΟΥ :ΝΙΚΑΙΑΣ, τηλ 2130451114, την προµήθεια, στεφάνων για τακτικές, έκτακτες εκδηλώσεις, 

επετείους (στεφάνι δάφνινο χαµηλό µε κορδέλα ποσού  25,00 πλέον φπα 24%   , στεφάνι  χαµηλό δάφνινο µε άνθη και 

κορδέλα ποσού 30,00€ πλέον φπα 24%  , στεφάνι µε  άνθη µονό µε κορδέλα και κατασκευή ,ποσού 30,00€ πλέον φπα 

24%  & στεφάνι µε άνθη ,κορδέλα τρίποδο και κατασκευή ποσού 50,00€ πλέον φπα 24% ) και µέχρι του ποσού των  

1.232,00€ συµπ/νου ΦΠΑ  µε cpv 03121200-7. σε βάρος του Κ.Α 00.6434.01 & α/α Μητρ. ∆εσµ.:449/2019  για τις ανάγκες της 

∆/νσης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ του Τµήµατος ∆ηµοσίων Σχέσεων.  

Κοινοποίηση :   

             ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ &ΣΙΑ Ε.Ε    

                                                                                                                             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                                                και µε ειδική εντολή 

                                                                                                                  Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

             ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΙΗΩΞΥ-Ρ1Θ
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