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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                          ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ. 25415 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                                         Αηγάιεσ,  18 /10/2018 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ 

Γ/ΝΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

         Α Π Ο Φ Α Σ Η  Απιθμ. 2147 

       Ο  Γήμαπσορ Αιγάλευ, 
           

             

            Έρνληαο ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2) Tηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 80/2016  ( ΦΔΚ Α΄145), πνπ ξπζκίδεη ην θαζεζηψο ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ 

ηνπο δηαηάθηεο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011  

4) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 . 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6) Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο «Γαπάλεο πξνκεζεηψλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ ». 

7) Σελ αξηζκ. 44/2018 ( κε αξηζ. πξση. 23948/4-10-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Παηδείαο, Νέαο Γεληάο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο) , πξνυπνινγηζκνχ 744,00 επξψ κε ην 

Φ.Π.Α.  

8) Σελ κε αξηζκ. 1960/23966/4-10-2018, Απφθαζε  Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9) Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ αξηζκ. 330/3-10-2018 

(ΑΓΑ: 6OOOV6N-OH0), Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε  θσδηθφ αηηήκαηνο 228/23947/4-10-

2018,ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γήκνπ. 

10)  Σελ αξηζκ. 1221/2005/24278/8-10-2018, Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε ΑΓΑ (75ΑΡΧ6Ν-Φ9Φ).   

11)   Σελ αξηζκ. 24253/8-10-2018 πξφζθιεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Παηδείαο, 

Νέαο Γεληάο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο),  πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

     12) Σελ κνλαδηθή Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κε αξηζκ. Πξση. 24779/11-10-2018, αηνκηθήο επηρείξεζεο ηεο θ. 

“ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘ. ΟΦΗΑ κε δ.η. “SOUND COVER”.                                                                                      

                                              

                                                   ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

                            ΑΑ.. Σελ αλάζεζε ηεο «Ζρεηηθήο Κάιπςεο», γηα ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο  ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ,  φπσο 

εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. 44/2018 ( κε αξηζ. πξση. 23948/4-10-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο 

Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Παηδείαο, Νέαο Γεληάο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο), ζηελ  αηνκηθή 

επηρείξεζε  ηεο θ. “ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘ. ΟΦΗΑ κε δ.η. “SOUND COVER”, κε  Α.Φ.Μ.: 046565907, κε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο, νδφο : Γήκεηξαο 26 η.θ.12462, Υατδάξη, ηει: 221111  00117733008822, ζςνολικήρ αξίαρ  713,00 εςπώ, (κε ην 

Φ.Π.Α. 24 %),  φπσο παξαθάησ:                                 

                      

                            Δνοικίαζη μησανημάηυν ήσος, για ησηηική κάλςτη ηηρ εκδήλυζηρ:  

        

Α/Α Υπηπεζία Ποζόηηηα Τιμή Μονάδορ Φ.Π.Α 24% Τιμή με ηο Φ.Π.Α 

24% 

ΑΔΑ: 6ΟΟΔΩ6Ν-ΤΔΘ



1. Ζρεηηθή 

θάιπςε  
1 575,00 138,00 €  713,00  

                                     

                          Καη εηδηθφηεξα : 

   H ερεηηθή θάιπςε  θαηά ηελ θαηάζεζε  ησλ ζηεθάλσλ κπξνζηά απφ ην κλεκείν ηνπ Ζξψνπ ( 

Πιαηεία Δζηαπξσκέλνπ) θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέιαζεο θαηά κήθνο ηεο Ηεξάο Οδνχ , απφ 

Μαξκαξά έσο Θεβψλ, απφ ηηο 8.00 ην πξσί έσο ηηο 13.00 πεξίπνπ ην κεζεκέξη. 

 Ζ Ζρεηηθή θάιπςε ζα πξέπεη  λα θαιχπηεη φια ηα ζρεηηθά “ζηάληαξ”, ηφζν ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ ζε αξηζκφ, γηα πιήξε ερεηηθή θάιπςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ ) θαη ζε εμνπιηζκφ (κηθξφθσλα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

ππεξεζίαο καο, κεγάθσλα ηθαλά λα θαιχςνπλ φινπο ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο θιπ),φζν θαη ζε πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ( κε θαζαξφ ήρν, ρσξίο παξάζηηα, αλεμάξηεηα ησλ φπνησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ επηθξαηνχλ, φπσο αέξαο, βξνρή θιπ.). 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο έλαληη ησλ πνιηηψλ ή ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηξίησλ (ηδησηψλ θιπ), θαηά ηελ δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο ή απεγθαηάζηαζεο 

ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ή θαη ζην κεηαμχ ηνπο δηάζηεκα θαη ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε, 

γηα ην νπνηνδήπνηε αηχρεκα ηπρφλ ήζειε πξνμελεζεί ζηα παξαπάλσ ζηάδηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ. 

 ηελ ηηκή ηνπ αλάδνρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία, ε κεηαθνξά θαη ε πξνζθφκηζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ, γηα ηελ παξνρή αξίζηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ε ηνπνζέηεζή 

ηνπο ζηνπ ρψξνπο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί παξαπάλσ θαη ε ππνζηήξημή ηνπο, θαηά ηελ ψξα ηεο 

δνμνινγίαο θαη θαηάζεζεο ζηεθάλσλ, θαηά ηελ ψξα ηεο παξέιαζεο αιιά θαη ζην δηάζηεκα πξηλ θαη 

κεηά ηελ παξέιαζε. 

  

                                  ΒΒ. Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ζηνλ      

πξνυπνινγηζκφ      δαπαλψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α  

00.6443.001 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.                  

                 Γ.  Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

      Δζσηεξηθή δηαλνκή 

1. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

   (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο) 

2. Γ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

     (Σκήκα Παηδείαο, Νέαο Γεληάο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο)                                                                                                                    

                                                                                                         

                 

 

 

                                                                                                                        Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                          ΜΠΗΡΜΠΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΑΔΑ: 6ΟΟΔΩ6Ν-ΤΔΘ
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