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                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Αρ. Πρωτ: 590 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Δαπάνες διατροφής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
(Solidarity4Heritage)» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η     585/ 2018 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνες διατροφής για το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα (Solidarity4Heritage)» 

5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

45/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ ΩΜΩΔΩ6Ι-ΟΣ6 

6) Την 14/2018 Απόφαση Δ.Σ. 

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες διατροφής για το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Solidarity4Heritage)» εκτιμώμενης αξίας για την υπηρεσία της διατροφής 

διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (233,87€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% για την 

υπηρεσία της διατροφής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Δαπάνες 

διατροφής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Solidarity4Heritage) », ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η περιγραφή αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών διατροφής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Solidarity 

4 Heritage. 

Ο Δήμος Αγιάς στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Solidarity 4 Heritage» 

και της 3ης Διεθνούς Συνάντησης φιλοξενεί εκπροσώπους των εταίρων του Προγράμματος από 4 

χώρες.   

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους ο Δήμος Αγιάς υποχρεούται στην κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών τους σε χώρους εστίασης που να ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτές. 

Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την πλήρη εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως αυτές ορίζονται από την EACEA. 

ΑΔΑ: 908ΒΩ6Ι-ΦΡ5



2 

 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
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ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Δαπάνες διατροφής για το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Solidarity 4 Heritage 
Κατ’ 

αποκ. 
1 233,87 233,87 

    Σύνολο               233,87 

    Φ.Π.Α 24%                  56,13 

           Γενικό Σύνολο 290,00 

 

 Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Δαπάνες διατροφής για το Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα (Solidarity 4 Heritage)», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική 

περιγραφή, στον Κανδυλάρη Βασ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με επάγγελμα Καφέ-Ουζερί-Ψησταριά και 

επαγγελματική έδρα στην Κουτσουπιά Μελιβοίας, με Α.Φ.Μ: 099711230, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ, έναντι του 

ποσού των διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (233,87€), χωρίς Φ.Π.Α. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους του 

Δήμου Αγιάς, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6434.02 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα έως 31/12/2018. 

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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