
          

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 41192

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                              Αιγάλεω,     6/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 2016

 Ο  Δήμαρχος Αιγάλεω,

           Έχοντας υπόψη:

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

2) Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016  ( ΦΕΚ Α΄145), που ρυθμίζει το καθεστώς της ανάληψης υποχρέωσης από τους

διατάκτες και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

3) Τις διατάξεις του Ν.4013/2011. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

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

6) Την αναγκαιότητα της “Διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων» που πρόκειται να πραγματοποιηθούν

στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων 2017 και της έλευσης του νέου έτους, από την

Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού και αθλητισμού (τμ. Πολιτισμού).

7) Tην με αριθμ. Πρωτ. 36597/1-11-2017, τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και αθλητισμού,

προϋπολογισμού 7.998,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

8) την με αριθμ. 1686/1-11-2017 (με αριθμ. Πρωτ. 36624/1-11-2017), Απόφαση Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 344/7-11-2017

(ΑΔΑ:  ΨΞ7ΣΩ6Ν-703)   &  ΚΗΜΔΗΣ  (  17REQ002228174  2017-11-13),  Απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου, με  αριθμό  καταχώρισης 1127/1-11-2017,στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10) Την αριθμ.  38315/14-11-2017,  πρόσκληση του Δημάρχου προς  τους  οικονομικούς  φορείς,  περί  υποβολής

προσφοράς

11) Τις παρακάτω Οικονομικές Προσφορές:

 Την με αριθμ. Πρωτ. 39033/ 20-11-2017 της εταιρείας με την επωνυμία “ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΙΑΝΟΣ

Ε.Ε” με δ.τ. “ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ” 

  Την με αριθμ. 39271/ 21-11-2017 της εταιρείας με την επωνυμία “DUE BAKERY COFFEE PRIVATE

COMPANY IKE,

  Την  με  αριθμ.  39245/  21-11-2017  της  ατομικής  επιχείρησης  της  κ.  “  ΜΑΡΙΑΣ  ΒΑΣ.  ΚΛΙΝΗ-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ”

 Την με αριθμ. 39225/21-11-2017 της εταιρείας με την επωνυμία “ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΡΗΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ”,       

ΑΔΑ: 6ΟΑΕΩ6Ν-6ΡΟ



  Την με αριθμ. 39319/ 22-11-2017 της εταιρείας  με την επωνυμία “ ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

  Την με  αριθμ.  39339/22-11-2017 της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  “ΠΕΡΙ  ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ-

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,

  Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  39644/23-11-2017  της  ατομικής  επιχείρησης  της  κ.  “  ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ.

ΣΟΦΙΑΣ” με δ.τ. SOUND COVER”,

 Την  με  αριθμ.  Πρωτ.  39617/23-11-2017  της  εταιρείας  με  τη  επωνυμία  “  Α.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ-Ν.

ΠΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ- ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ &

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

          Α.Α. Αναθέτουμε  την  εκτέλεση  της  “Διοργάνωσης  χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων»  που  πρόκειται  να

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων 2017 και της έλευσης του νέου έτους,

από την  Δ/νση Παιδείας,  Πολιτισμού και  αθλητισμού (τμ.  Πολιτισμού), όπως ειδικότερα περιγράφεται  στην με

αριθμ. 36597/1-11-2017,  Τεχνική  έκθεση-Τεχνικές  Προδιαγραφές,  συνολικού  ποσού 7.663,20  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ( 24%),  στις παρακάτω εταιρείες-ατομικές επιχειρήσεις :

       α) Στην   εταιρεία με την επωνυμία  “ Α.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ-Ν. ΠΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ

-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ- ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ”,  με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 28

Τ.Κ.: 12243  Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΦΜ : 999696982  ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: 210 5910406,  συνολικής αξίας 2.802,40

ΕΥΡΩ  ( με το ΦΠΑ 24 %) & ειδικότερα:

Δ' ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Λάβαρα από μουσαμά 2Χ1,2 μέτρα 6 50 300,00 €

Πανό από μουσαμά 1Χ6 μέτρα 2 125 250,00 €

Έγχρωμες Αφίσες Α3 από χαρτί 
Velvet 100 gr

100 0,40 40,00 €

Προσκλήσεις από χαρτόνι 1.300 0,3 390,00 €

  ΣΥΝΟΛΟ 980,00 €

ΣΥΝΟΛΟ  980,00   €

ΦΠΑ 24%   235,20    €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   1.215,20 €

   

ΣΤ ΔΩΡΑ- ΧΡΙΣΤ. ΣΤΟΛΙΔΙΑ    

ΔΩΡΑ για παιδιά 500 2 1.000,00 €

Στολίδια για χριστουγεννιάτικο 
δέντρο

70 4 280,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.280,00 €

ΦΠΑ 24% 307,20  €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.587,20 €

       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (  ΟΜΑΔΑΣ   Δ' & ΣΤ' ) 2.802,40 €         

ΑΔΑ: 6ΟΑΕΩ6Ν-6ΡΟ



      

 β) Στην  εταιρεία με την επωνυμία  “ ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. ”, β) Στην  εταιρεία με την επωνυμία  “ ΣΟΕΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. ”,   με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Σκουφά 30-Αθήναμε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Σκουφά 30-Αθήνα

Τ.Κ.:10673 , ΑΦΜ : 999803189  ΔΟΥ : Δ΄ Αθηνών, τηλ.: 6979006490 ,Τ.Κ.:10673 , ΑΦΜ : 999803189  ΔΟΥ : Δ΄ Αθηνών, τηλ.: 6979006490 ,την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στην πλατείατην Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στην πλατεία

Ελ. Βενιζέλου (στάση Μετρό Αιγάλεω), θα ακολουθήσει συναυλία από το Ελ. Βενιζέλου (στάση Μετρό Αιγάλεω), θα ακολουθήσει συναυλία από το Μουσικό συγκρότημα Sugahspank !Μουσικό συγκρότημα Sugahspank !

& The  Swing  Shoes,& The  Swing  Shoes, με  αφορμή  το  φωτισμό  του  χριστουγεννιάτικου  δέντρου  της  πόλης,   με  αφορμή  το  φωτισμό  του  χριστουγεννιάτικου  δέντρου  της  πόλης,  συνολικής  αξίασυνολικής  αξίαςς

1.388,80 ΕΥΡΩ (με το1.388,80 ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %) & ειδικότερα & ειδικότερα:            :            

Α' ΟΜΑΔΑ: ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΠΟΣOTHTA. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ

Μουσικό συγκρότημα Sugahspank ! & 
The Swing Shoes για την εκδήλωση 
της 17/12  

1 1.120,00 1.120,00 €

  ΣΥΝΟΛΟ 1.120,00     €

ΦΠΑ 24%     268,80     €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  1.388,80     €

    

  γ  γ) Στην  ατομική επιχείρηση της κ. “ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΣΟΦΙΑΣ” με δ.τ. SOUND COVER”, ) Στην  ατομική επιχείρηση της κ. “ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΣΟΦΙΑΣ” με δ.τ. SOUND COVER”, με στοιχείαμε στοιχεία

επικοινωνίας, οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΣ 26 Πόλη:ΧΑΙΔΑΡΙ,  Τ.Κ. 12462, ΑΦΜ : 046565907  ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.:211επικοινωνίας, οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΣ 26 Πόλη:ΧΑΙΔΑΡΙ,  Τ.Κ. 12462, ΑΦΜ : 046565907  ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.:211

0173082 , συνολικής αξίας 0173082 , συνολικής αξίας  793,60 793,60 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ (με το (με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %) & ειδικότερα & ειδικότερα::                        

Δ' ΟΜΑΔΑ:  ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ

Ήχος  &  Φωτισμός για την εκδήλωση 
17-12-2017  

1 640,00 640,00

 ΣΥΝΟΛΟ  640,00

 ΦΠΑ 24% 153,60

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 793,60

          

    δ) Στην ατομική επιχείρηση του κ. “ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΡΗΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ”,   δ) Στην ατομική επιχείρηση του κ. “ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΡΗΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ”, με στοιχείαμε στοιχεία

επικοινωνίας, οδός: ΚΟΝΙΤΣΗΣ 13 Τ.Κ.: 18 345   Πόλη: ΜΟΣΧΑΤΟ , ΑΦΜ : 999778324 ΔΟΥ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ, τηλ.:επικοινωνίας, οδός: ΚΟΝΙΤΣΗΣ 13 Τ.Κ.: 18 345   Πόλη: ΜΟΣΧΑΤΟ , ΑΦΜ : 999778324 ΔΟΥ : ΜΟΣΧΑΤΟΥ, τηλ.:

210 9517736 – 210 9513594 ,  συνολικής αξίας210 9517736 – 210 9513594 ,  συνολικής αξίας 372,00 ΕΥΡΩ(με το 372,00 ΕΥΡΩ(με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %)  & ειδικότερα  & ειδικότερα::            

Ζ. ΟΜΑΔΑ:  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΚΑΡΕΚΛΩΝ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ/ ΕΥΡΩ

Ενοικίαση 150 καρεκλών  για τις 17/12  
Και μεταφορά και τοποθέτηση 

300 1,00 300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ  300,00  € 

ΦΠΑ 24%  72,00  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   372,00  € 

ΑΔΑ: 6ΟΑΕΩ6Ν-6ΡΟ



     ε)  Στην  ατομική  επιχείρηση  της  κ.  “ΜΑΡΙΑΣ  ΒΑΣ.  ΚΛΙΝΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ε)  Στην  ατομική  επιχείρηση  της  κ.  “ΜΑΡΙΑΣ  ΒΑΣ.  ΚΛΙΝΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ””, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ””, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Δωδεκανήσου 11- 15232 Πόλη: Χαλάνδρι, ΑΦΜ : 127726139με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Δωδεκανήσου 11- 15232 Πόλη: Χαλάνδρι, ΑΦΜ : 127726139

ΔΟΥ : Χαλανδρίου, τηλ.:  2107240767,  συνολικής αξίαΔΟΥ : Χαλανδρίου, τηλ.:  2107240767,  συνολικής αξίας  992,00 ΕΥΡΩ (με τος  992,00 ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ 24 %) ΦΠΑ 24 %)  & ειδικότερα  & ειδικότερα::        

          

Β' ΟΜΑΔΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ

Εκδήλωση με 3 κλόουν , ένα μάγο, ξυλοπόδαρους 
και παιδική χριστουγεννιάτικη παράσταση στις 
23/12/2017, στο Πολιτιστικό κέντρο “ Γ. Ρίτσος”.

1 800,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ 800,00   €

ΦΠΑ 24% 192,00  €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 992,00 €

                    

                   ζ) Στην εταιρεία με την επωνυμία “DUE BAKERY COFFEE PRIVATE COMPANY IKE”,   ζ) Στην εταιρεία με την επωνυμία “DUE BAKERY COFFEE PRIVATE COMPANY IKE”,  με στοιχείαμε στοιχεία

επικοινωνίας,  οδός:  ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 237 Τ.Κ.:  12241, Πόλη:  ΑΙΓΑΛΕΩ , ΑΦΜ :800609235 ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ:επικοινωνίας,  οδός:  ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 237 Τ.Κ.:  12241, Πόλη:  ΑΙΓΑΛΕΩ , ΑΦΜ :800609235 ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ:

2105984781 συνολικής αξίας2105984781 συνολικής αξίας 446,40 ΕΥΡΩ  ( 446,40 ΕΥΡΩ  (με το ΦΠΑ24 %)με το ΦΠΑ24 %)  & ειδικότερα  & ειδικότερα::            

Ε' ΓΛΥΚΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ/ ΕΥΡΩ

Μελομακάρονα - κουραμπιέδες γλυκά 
( κέρασμα για την εκδήλωση  στις 23/12/2017, 
στο Πολιτιστικό κέντρο “ Γ. Ρίτσος”.

30 κιλ 12,00 360,00€

ΣΥΝΟΛΟ 360,00  € 

ΦΠΑ 13%   86,40  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  446,40 € 

                        

           στ)   Στην εταιρεία με την επωνυμία “ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΙΑΝΟΣ Ε.Ε” με δ.τ. “ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ “,            στ)   Στην εταιρεία με την επωνυμία “ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΤΣΙΑΝΟΣ Ε.Ε” με δ.τ. “ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ “, μεμε

στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Μυριοφύτου 55 & Κοντουριώτου 40 Τ.Κ.: 12242   Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ , ΑΦΜ :998368675στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Μυριοφύτου 55 & Κοντουριώτου 40 Τ.Κ.: 12242   Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ , ΑΦΜ :998368675

ΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ,  τηλ : 2105911370, συνολικής αξίαςΔΟΥ : ΑΙΓΑΛΕΩ,  τηλ : 2105911370, συνολικής αξίας 868,00 ( 868,00 (με το ΦΠΑ24 %)με το ΦΠΑ24 %)  & ειδικότερα  & ειδικότερα::            

Γ' ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ/ ΕΥΡΩ

Ενοικίαση Κινηματοθέατρου «Ρένα  
Βλαχοπούλου» και προβολή  ταινίας  
για παιδιά στις 30/12/2016 (2 .

2( δύο προβολές
της ταινίας)

350,00 700,00€

ΣΥΝΟΛΟ 700,00  € 

ΦΠΑ 13%   168,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 868,00 € 

                                                                                                                                      

ΑΔΑ: 6ΟΑΕΩ6Ν-6ΡΟ



                                                                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   7.663,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   7.663,20     € € 

                            Επισημαίνεται ότι:                        Επισημαίνεται ότι:

 Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου (στάση Μετρό Αιγάλεω), εορταστική εκδήλωση,
με αφορμή το φωτισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης. Η Φιλαρμονική του Δήμου μας θα
παίξει  χριστουγεννιάτικες  μελωδίες,  για  μικρούς  και  μεγάλους,  ενώ  μετά  τον  φωτισμό  του
χριστουγεννιάτικου δένδρου θα ακολουθήσει  συναυλία από μουσικό συγκρότημα.  Για την ηχητική και
φωτιστική  κάλυψη  της  εκδήλωσης  θα  απαιτηθούν  αναλόγια  με  φωτάκι,  μικρόφωνα  διαφόρων τύπων,
βάσεις  μικροφώνων,  ηχεία,  ενισχυτές,  κονσόλες  και  επεξεργαστές  ήχου,  καλώδια  σύνδεσης,  μόνιτορ,
κονσόλες φωτισμού, προβολείς κ.λπ. Δηλαδή, ότι απαιτείται για την άριστη κάλυψη σε ήχο και φως της
εκδήλωσης,  σύμφωνα με τις  υποδείξεις  των υπηρεσιών του Δήμου.  Επιπλέον  θα αγοραστούν και  λίγα
στολίδια  για  το  χριστουγεννιάτικο  δέντρο,  προς  εμπλουτισμό  των  υπαρχόντων  και  κυρίως  προς
αντικατάσταση των φθαρμένων, ενώ για την εξυπηρέτηση των παρευρισκόμενων δημοτών και κυρίως των
ηλικιωμένων, θα ενοικιαστούν 300 καρέκλες.    

 Το  Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου «Γ. Ρίτσος», εκδήλωση για τα παιδιά των
Δημοτών  και  Κατοίκων  της  Πόλης  μας,  με  παραδοσιακά  κάλαντα,  κλόουν,  μάγο,  ξυλοπόδαρους  και
παιδική  διαδραστική  θεατρική  παράσταση.  Στο  τέλος  της  εκδήλωσης  θα  υπάρχει  κέρασμα  προς  τους
παρευρισκόμενους με παραδοσιακά, λόγω των ημερών, γλυκά (κουραμπιέδες και μελομακάρονα). 

 Το  Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στο κινηματοθέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» που βρίσκεται  στο Δήμο μας,
επίσης για τα παιδιά της πόλης μας, προβολή μίας μεταγλωττισμένης ξένης παιδικής κινηματογραφικής
ταινίας, πρώτης προβολής. Η ίδια ταινία θα ξαναπροβληθεί   αμέσως μετά, για όσα παιδιά δεν μπόρεσαν να
την  δουν  στην  πρώτη  προβολή.  Για  την  υλοποίηση  της  εκδήλωσης  αυτής  απαιτείται  η  μίσθωση  της
αίθουσας  του  κινηματοθέατρου,  χωρητικότητας  500  ατόμων.  Στην  τιμή  της  μίσθωσης  θα
συμπεριλαμβάνεται φυσικά και το κόστος των δύο προβολών της ταινίας.    

 Για την προβολή των εκδηλώσεων και την ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων της πόλης μας, καιΓια την προβολή των εκδηλώσεων και την ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων της πόλης μας, και
κυρίως  των  παιδιών  τους,  απαιτείται  μεταξύ  άλλων  και  η  εκτύπωση  ενημερωτικών  πανό,  αφισών,κυρίως  των  παιδιών  τους,  απαιτείται  μεταξύ  άλλων  και  η  εκτύπωση  ενημερωτικών  πανό,  αφισών,
προσκλήσεων κλπ.  προσκλήσεων κλπ.  

                      

                 Η Η  ανάθεση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών και  προμηθειών,  θα γίνει  ανά  ομάδα,  όπως αυτέςανάθεση των παραπάνω απαιτούμενων εργασιών και  προμηθειών,  θα γίνει  ανά  ομάδα,  όπως αυτές

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2οο της παρούσας τεχνικής έκθεσης.   της παρούσας τεχνικής έκθεσης.  

                     Οι ανάδοχοι υποχρεούνται:   Οι ανάδοχοι υποχρεούνται:

       

 1) Να εκτελέσουν τις ανατεθείσες σ’ αυτούς προμήθειες ή εργασίες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 2) σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες κλπ), έρθουν σε συνεννόηση με τον δήμο, για τυχόν
αναβολή της εκδήλωσης. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν και ακυρωθεί η εκδήλωση, τότε δεν υπάρχει καμία
οικονομική υποχρέωση του Δήμου απέναντι τους. 
 3) στη περίπτωση ενοικίασης των ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος  οφείλει επιπλέον να
παράσχει  τα  απαιτούμενα,  αρίστης  ποιότητας  και  λειτουργίας,  μηχανήματα  ήχου  και  φωτισμού  για  την
κάλυψη  των  αναγκών  της  μουσικής  εκδήλωσης,  σύμφωνα    με  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας  και  των
καλλιτεχνών που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση, διαθέτοντας παράλληλα και το κατάλληλο προσωπικό
(τεχνικοί ήχου και φωτός).  
 4) στη περίπτωση προμηθειών, να παραδώσουν τα προς προμήθεια είδη σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα
με τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής, στο χρόνο και τον τόπο που θα υποδειχθεί από τις υπηρεσίες μας.

           5           5)) Η πληρωμή θα γίνει μετά τη λήψη των υπηρεσιών ή των προμηθειών από το Δήμο μας, σύμφωνα με την Η πληρωμή θα γίνει μετά τη λήψη των υπηρεσιών ή των προμηθειών από το Δήμο μας, σύμφωνα με την

προσφορά ενός εκάστου, δια της εκδόσεως των κατά περίπτωση νομίμων παραστατικών από τους αναδόχους και τουπροσφορά ενός εκάστου, δια της εκδόσεως των κατά περίπτωση νομίμων παραστατικών από τους αναδόχους και του

αντίστοιχου Χρηματικού Εντάλματος από το Δήμο. αντίστοιχου Χρηματικού Εντάλματος από το Δήμο. 
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  Άρθρο 7  Άρθρο 7οο  – Τιμολόγιο - Κρατήσεις  – Τιμολόγιο - Κρατήσεις

    Β.  Η ημερομηνία εκτέλεσης της κάθε εργασίας και προμήθειας, είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 1    Β.  Η ημερομηνία εκτέλεσης της κάθε εργασίας και προμήθειας, είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 1 οο της με της με

αριθμ.   Πρωτ.  36597/1-11-2017,   Τεχνικής  έκθεσης ή σε  ότι  αφορά τις  προμήθειες  σε προγενέστερη,  εάν  αυτόαριθμ.   Πρωτ.  36597/1-11-2017,   Τεχνικής  έκθεσης ή σε  ότι  αφορά τις  προμήθειες  σε προγενέστερη,  εάν  αυτό

συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας.  Σε περίπτωση όμως αθέτησης των παραπάνω, ο Δήμος θα αναζητά απόσυμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας.  Σε περίπτωση όμως αθέτησης των παραπάνω, ο Δήμος θα αναζητά από

τον υπαίτιο ανάδοχο αποζημίωση, η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στις δαπάνες που αυτός είχε κάνει για τηντον υπαίτιο ανάδοχο αποζημίωση, η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στις δαπάνες που αυτός είχε κάνει για την

συγκεκριμένη εκδήλωση. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.συγκεκριμένη εκδήλωση. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

          
 Γ Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό

δαπανών του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α. 15.6471.003 και έχει

εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

         Δ.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον

προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

      Εσωτερική διανομή

1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

   (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας)

2. Δ/νσης  Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού

    (Τμήμα Πολιτισμού) 

                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                 

                                                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 
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