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    ΩΩ 
 
 
 

Ά 1 

 ύ ή ώ ά  απευθείας ά ή 

ά - ροφημάτων μέσω της για  ά ί  ώ ο Δήμος Ηρακλείου 

και συγκεκριμένα  ύ ή ά (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) .  

ϋό  ά  έ  ό   405,00 πλέον ΦΠΑ ήτοι Ευρώ 

500,55   ύ  ί . 00-6442.001  ϋύ   ύ 

έ 2017. Η ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 

Δήμου Ηρακλείου, αίθουσα πειραματικού θεάτρου  (επί της Λεωφ. Πλαστήρα 10) 

Ά 2 

 έ  ί έ ό  ά:  
 

Α Τις διατάξεις : 

1. Τον Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

2. Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις».  

3. Το αρθ. 158 παρ 3 του  Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων».  

4. Το αρθ. 268 του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Β. Τις αποφάσεις 

6. Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων 

του Δήμου Ηρακλείου. 

7. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης 

αρμοδιότητας υπογραφής α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων 

ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων 



αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ) 

Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών 

εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω. 

8.Τις  υπ΄αριθ. 390/2017 & 548/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης διενέργειας ημερίδας με θέμα «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική 

Πολιτική» καθώς και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πή εδεσμάτων 

και ροφημάτων, για τις ανάγκες της ημερίδας. 

 
Ά 3 

ά ί  ί ί ά ά ύ  ό:  
1. Εό ϋό.  

2. Γή Σή Υώ.  
3. Τή Πή  Ειδών. 
4. Τιμολόγιο 

 
Ά 4 

 ή  ί έ  ώ  έ- ροφήματα  

έ έ η οποία είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2017  ώ   ί 

ό  ί    έ ώ.  ή  ώ θα ί 

ό την ή παραλαβής και έ. ά  ί ή  ώ 

ί  ί, ό  ί  ά  ί ό  

ό έ  ό ά ό  επιτροπή ή ό 

ό (ή).  

 
Ά 5 

 ή ύ  ώ   ί  ύ   

ά ά ά ό ά   καλτσούνια,τα χορτοπιτάκια και τα βουτήματα. 

Τ ά  έ  ύ  ί <4 C   ούς 

ούς θαλάμους   ί  ί  σταθερή. Ο καφές θα πρέπει να 

είναι ζεστός και φρεσκοκαβουρδισμένος.  ί ώ   ύη ά 

 ώ  έ  ύ ό  ό ό  ή.  

ά  ί  ά ό έω  ή  ώ  

 ύ ό  ί.  

 
Ά 6ο 

 ί    ύ  έ έ ώ   ό 

ή,  ή ί έ  ή   έ και τα 

ροφήματα ά  ά ά, ί ί ά  ή.  έ 

  ώ ύ ό  ί  ύ  ί ά ό  

 ύ  ό  ώ ί  ώ ώ ί  ώ 

ά.  έ   έ ό ά  ί 

ό  ί  ί ή ή ύ   ί.  

 
Ά 7 

 ανάδοχος ύ  ί ό έ, ό ό ά  ή 

ί  ώ ή  ά.  

 

Ά 8 

Τα δελτία αποστολής του προμηθευτή θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης την ημέρα της 



παράδοσης τους στον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν χρηματικές διαφορές 

(υποδιαιρέσεις του ευρώ) και τα τιμολόγια να είναι απολύτως συσχετισμένα με τα αντίστοιχα 

δελτία αποστολής.. 

 

 

 

 


