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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας µικρογευµάτων (σνακ) για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και
τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019»

Παρακαλούµε όπως εκδώσετε Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δηµάρχου, για την παροχή
µικρογευµάτων (σνακ) για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των
επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, από τον Κ.Α. 00.6495.02 µε τίτλο : «Δαπάνες και τις εθνικές,
βουλευτικές εκλογές» µε ποσό πίστωσης για το 2019 11.000,00 € εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του
Δήµου έτους 2019. Ο προϋπολογισµός της εν λόγω δαπάνης

εκτιµάται στο ποσό των 10.980,18 €

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13%-24% και η χρηµατοδότηση είναι από ιδίους πόρους.

Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί –
αντικατασταθεί και ισχύουν, την 26η Μαΐου 2019 θα διαξευχθεί Α΄ γύρος των αυτοδιοικητικών (δηµοτικών
και περιφερειακών) εκλογών και οι ευρωεκλογές και την 2α Ιουνίου 2019 ο Β΄ γύρος των αυτοδιοικητικών
εκλογών, εφόσον δεν αναδειχθεί συνδυασµός που να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Για την συνδροµή στην οµαλή διεξαγωγή των ανωτέρω εκλογικών αναµετρήσεων (ΦΕΚ Β’ 1366/19-42019) ,ο Δήµος επιθυµεί να προσφέρει στα πλαίσια της φιλοξενίας και της ανθρώπινης αρωγής µία µικρή
προσφορά κρύων µικρογευµάτων ( κρύων σνακ , νερό ,καφέ ) στις εφορευτικές επιτροπές, τους δικαστικούς
αντιπροσώπους και στους γραµµατείς των 150 εκλογικών τµηµάτων , που υπολογίζονται σε 900 άτοµα
(6Χ150) ανά γύρω εκλογικής αναµέτρησης, για να υποβοηθήσει το έργο των 4πλών εκλογών της 26ης
Μαΐου και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου ( αν και εφόσον προκύψει).

Η σύναψη σύµβασης για την εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το Ν.4412/2016
(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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