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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 16080 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                         Αιγάλεω,  20/6/2018 

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 1368 
           Ο  Γήμαπσορ Αιγάλεω, 

           

               Έρνληαο ππόςε: 

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

2) Tηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ 80/2016  ( ΦΕΚ Α΄145), πνπ ξπζκίδεη ην θαζεζηώο ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο από ηνπο 

δηαηάθηεο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), πεξί Δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011  

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

5) Σελ αλαγθαηόηεηα ηεο « Δηνξγάλσζεο  Κηλεκαηνγξαθηθνύ Φεζηηβάι 2018», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεύζεξε 

είζνδν ζην Άιζνο Αηγάιεσ, ζηηο 4,11,18,25 Θνπιίνπ & 1 Απγνύζηνπ  (εκέξα Σεηάξηε όιεο νη πξνβνιέο, κε ώξα 

έλαξμεο ηελ 20.30). 

6) Σελ  αξηζκ.  25/2018 (κε αξηζκ. πξση. 10587/3-5-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Δ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & 

Αζιεηηζκνύ (Σκήκα Πνιηηηζκνύ) , πξνϋπνινγηζκνύ 3.100,00 επξώ κε ην Φ.Π.Α.  

7) Σελ κε αξηζκ. 1073/10588/3-5-2018, Απόθαζε  Δεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

8) Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ αξηζκ. 186/29-5-2018 

(ΑΔΑ:6ΛΓΜΩ6Ν), Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε  αξηζκό  θαηαρώξηζεο  850/18-5-2018,ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία ηνπ Δήκνπ. 

9) Σηο αξηζκ. 14541/1,14541/2 &14541/3 5-6-2018 πξνζθιήζεηο ηεο Δ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ (ηκ. 

Πνιηηηζκνύ) πξνο ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

10) Σηο παξαθάησ  νηθνλνκηθέο  Πξνζθνξέο : 

 Σελ κε αξηζκ. Πξση.15151/8-6-2018, ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ θ. “ΚΑΖΘΑΝΗ Ν. ΓΕΩΡΓΘΟΤ-

ΕΚΔΟΕΘ -ΔΘΑΦΗΜΘΕΘ.,  

 Σελ κε αξηζκ. Πξση. 15371/12-06-2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Α. ΓΘΑΝΝΘΣΑΚΗ-Ν.ΠΑΡΔΟ & 

ΘΑ Ο.Ε.» & 

 Σελ κε αξηζκ. 15387/12-6-2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΘΟΠΟΤΛΟ - ΓΡΗΓ. 

ΓΕΩΡΓΘΟΠΟΤΛΟ ΟΕ”.                                                                                                   

                                                         ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ  

  ΑΑ.. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο « Δηνξγάλσζεο Κηλεκαηνγξαθηθνύ Φεζηηβάι 2018», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ειεύζεξε 

είζνδν ζην Άιζνο Αηγάιεσ, ζηηο 4,11,18,25 Θνπιίνπ & 1 Απγνύζηνπ  (εκέξα Σεηάξηε όιεο νη πξνβνιέο, κε ώξα έλαξμεο ηελ 

20.30), όπσο εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. 25/2018 (κε αξηζκ. πξση. 10587/3-5-2018),  ηερληθή έθζεζε ηεο Δ/λζεο 

Παηδείαο Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ (Σκήκα Πνιηηηζκνύ) ,  ζπλνιηθνύ πνζνύ 3.100,00 επξώ, (κε ην Φ.Π.Α. 24 %),  ζηηο 

παξαθάησ εηαηξείεο-αηνκηθέο επηρεηξήζεηο : 

1) ηελ  εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  ““  ΠΠΑΑΝΝ..  ΓΓΔΔΩΩΡΡΓΓΗΗΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟ--ΓΓΡΡΖΖΓΓ..ΓΓΔΔΩΩΡΡΓΓΗΗΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟ  ΟΟΔΔ””,,  κκεε  ζζηηννηηρρεείίαα  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  

ννδδόόοο::  ΚΚΟΟΝΝΘΘΣΣΗΗ  1133,,  ΠΠόόιιεε::  ΜΜΟΟΥΥΑΑΣΣΟΟ  ,,  ΑΑΦΦΜΜ  ::  999999777788332244  ΔΔΟΟΤΤ  ::  ΜΜΟΟΥΥΑΑΣΣΟΟΤΤ,,  ηηεειι..::  221100  99551177773366,,    ζζππλλννιιηηθθήήοο  ααμμίίααοο    

993300,,0000  ΔΔΤΤΡΡΩΩ  ((μμεε  ηηοο  ΦΦΠΠΑΑ  2244  %%))    &&  εειιδδιικκόόηηεεππαα::             

 

ΑΔΑ: 7ΖΚΣΩ6Ν-ΒΔΧ



ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ  ΤΝΟΛΟ 

Ελνηθίαζε θαξεθιώλ 5 θοπέρ σ150 ηεμ. 150,00€ 750,00€ 

    

  ΤΝΟΛΟ  750,00 € 

   ΦΠΑ 24% 180,00  € 

  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ   930,00  € 

 

           2) ηην  εηαιπεία με ηην επωνςμία “ Α.ΓΗΑΝΝΗΣΑΚΖ-Ν. ΠΑΡΓΟ & ΗΑ Ο.Δ. -ΥΑΡΣΟΠΩΛΔΗΟ -

ΒΗΒΛΗΟΠΩΛΔΗΟ- ΦΩΣΟΣΤΠΔΗΟ – ΔΚΓΟΔΗ ”,  κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδόο: ΑΓ. ΠΤΡΘΔΩΝΟ 28 Σ.Κ.: 12243  

Πόιε: ΑΘΓΑΛΕΩ, ΑΦΜ : 999696982  ΔΟΤ : ΑΘΓΑΛΕΩ, ηει.: 210 5910406, ζςνολικήρ αξίαρ  496,00 ΔΤΡΩ  ( με ηο ΦΠΑ 

24 %) & εηδηθόηεξα: 

 

α/α ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ/€ 

1 Αθίζεο Α3, ζε ραξηί  velvet 100 gr 100,00 0,40 40,00 

2 Αθίζεο Α1, ζε ραξηί velvet 100 gr,  20,00 2,00 40,00 

3 
Φπιιάδηα (21εθ Υ 14 εθ), velvet 150 

gr, 2 όςεσλ 1.000,00 0,12 120,00 

4 Παλό 1Υ6 κ. ζε κνπζακά 500 γξ. 1,00 120,00 120,00 

5 
Παλό «Πεηξαρήιηα» 0,8Υ1,5 κ. κε 

κνπζακά  500 γξ.,  4,00 20,00 80,00 

 
    

 
  

ΤΝΟΛΟ 400,00 € 

 
  

ΦΠΑ 24%   96,00  € 

 

  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 496,00  € 

     

        3) ηηηηνν  ααηηοομμιικκήή  εεππιισσεείίππηηζζηηρρηηοοςς  κκ..  ““ΚΚΑΑΕΕΗΗΑΑΝΝΖΖ  ΝΝ..  ΓΓΔΔΩΩΡΡΓΓΗΗΟΟΤΤ--  ΚΚΗΗΝΝΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΚΚΔΔ  ΤΤΠΠΖΖΡΡΔΔΗΗΔΔ””,,  κκεε  

ζζηηννηηρρεείίαα  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  ννδδόόοο::  ΑΑγγααζζηηλλννύύ  55  ΠΠΕΕΡΡΘΘΣΣΈΈΡΡΘΘ,,  ΑΑΦΦΜΜ  ::  110011116666552233    ΔΔΟΟΤΤ  ::  ΑΑ΄́ΠΠΕΕΡΡΘΘΣΣΕΕΡΡΘΘΟΟΤΤ,,  ηηεειι..22111144000044995566  &&  

66997799227744338800,,  ζζππλλννιιηηθθήήοο  ααμμίίααρρ    11..667744,,0000  ΔΔΤΤΡΡΩΩ  ((μμεε  ηηοο  ΦΦΠΠΑΑ  2244  %%))  &&  εειιδδιικκόόηηεεππαα::      

                     

α/α ΔΗΓΟ ΠΟOTHTA ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ/€ 

ΤΝΟΛΟ/€ 

1 Ελνηθίαζε θαη πξνβνιή ηαηλεηώλ 5 270,00 1.350,00 

     

     

     ΤΝΟΛΟ 1.350,00  € 

   ΦΠΑ 24%    324,00 € 

   ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ  

     1.674,00  € 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.100,00 επξώ 

 

              Και ειδικόηεπα :                                

  Οη πξνβνιέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνύλ κε εμαηξεηηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή κε ζύγρξνλα ζπζηήκαηα 

πξνβνιήο, ήρνπ θαη θσηηζκνύ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ειεύζεξε είζνδν, ζην Άιζνο Αηγάιεσ, ζηηο εκεξνκελίεο 

4,11,18 θαη 25 Θνπιίνπ θαη 1 Απγνύζηνπ 2018 (εκέξα  Σεηάξηε όιεο νη πξνβνιέο, κε ώξα έλαξμεο ηελ 20.30).   

ΑΔΑ: 7ΖΚΣΩ6Ν-ΒΔΧ



  Οι ανάδοσοι ςποσπεούνηαι όπωρ: 

 Εθηειέζνπλ ηηο αλαηεζείζεο ζ’ απηνύο πξνκήζεηεο ή εξγαζίεο, κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.  

 αλάδνρνο ηεο ελνηθίαζεο πξνο ην Δήκν ησλ ζπζηεκάησλ πξνβνιήο θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, ζε πεξίπησζε 

αλσηέξαο βίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ), ππνρξενύηαη λα έξζεη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ δήκν καο γηα κεηαθνξά ηεο 

πξνβνιήο ησλ ηαηληώλ, θαηά ηηο ίδηεο κέξεο θαη ώξεο ζην Πνιηηηζηηθό  Κέληξν ηνπ Δήκνπ «Γηάλλεο Ρίηζνο» ή ζε άιιε 

εκεξνκελία ή θαη ζε άιιν ρώξν, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε. Εάλ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηόλ, ηόηε δελ ππάξρεη 

θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Δήκνπ απέλαληη ηνπ.  

 ην θόζηνο πξνβνιήο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε-απεγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνβνιήο 

ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ (όπσο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ήρνπ θαη θσηηζκνύ), ε απαζρόιεζε ηνπ (ή ησλ) ηερληθνύ 

γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηαηληώλ, ηα ηπρόλ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ παξαγσγώλ θαη γεληθόηεξα νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη 

κε ηελ άξηηα θαη πνηνηηθή πξνβνιή ησλ ηαηληώλ πνπ ζα επηιεγνύλ.  

 O ίδηνο αλάδνρνο νθείιεη λα παξάζρεη ηα απαηηνύκελα, αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο, κεραλήκαηα, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ θεζηηβάι, ζύκθσλα   κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Οθείιεη επίζεο λα 

δηαζέζεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό (ηερληθνί), γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ελνηθηαδόκελσλ κεραλεκάησλ, θαζώο θαη ηε 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε-απεγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνβνιήο ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ. Σέινο 

ππνρξενύηαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηπρόλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, γηα ηελ πξνβνιή απηώλ.   

 Ο αλάδνρνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ νθείιεη λα παξαδώζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο, ζην ρξόλν θαη ηνλ ηόπν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί από ηηο ππεξεζίεο καο.  

 Ο αλάδνρνο ελνηθίαζεο ησλ θαξεθιώλ ζα πξέπεη λα ηηο παξαδίδεη κία ώξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε 

παξάζηαζε, θαζαξέο θαη γεξέο, ηθαλέο λα αληέμνπλ ην νπνηνδήπνηε βάξνο ζεαηή. Η ηνπνζέηεζε ηνπο ζην ρώξν, όπσο 

θαη ε πεξηζπιινγή ηνπο ζην ηέινο, ζα γίλεηαη από πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο 

καο.  

 Ο ίδηνο αλάδνρνο ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ), ππνρξενύηαη λα έξζεη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ 

δήκν καο γηα κεηαθνξά ηεο πξνβνιήο ησλ ηαηληώλ, ζε άιιε εκεξνκελία ή θαη ζε άιιν ρώξν, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε. Εάλ απηό δελ θαηαζηεί δπλαηόλ, ηόηε δελ ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Δήκνπ απέλαληη ηνπ.  

 Ο αλάδνρνο ηεο ελνηθίαζεο πξνο ην Δήκν ησλ ζπζηεκάησλ πξνβνιήο θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ επζύλεηαη γηα 

ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ θεζηηβάι, θαζώο θαη γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, γηα 

λα κελ πξνθιεζεί αηύρεκα ζε νηαδήπνηε θάζε εθηέιεζεο απηήο (κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη 

απεγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πξνβνιήο ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ θ.ι.π.). Είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε πιηθή ή 

άιιε δεκηά πνπ πηζαλόλ ζα πξνθιεζεί από ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή άιινπ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζρεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ. 

 Οη αλάδνρνη ησλ πξνο πξνκήζεηα ή ελνηθίαζε εηδώλ, επζύλνληαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο ηνλ Δήκν, θαζώο θαη γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ θαηά πεξίπησζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 .  ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ παξαπάλσ, ν Δήκνο ζα αλαδεηά από ηνλ ππαίηην αλάδνρν απνδεκίσζε, ε νπνία ζα 

αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο πνπ απηόο είρε θάλεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

                      ΒΒ. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο, ζηνλ   πξνϋπνινγηζκό      

δαπαλώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί ε ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ  Κ.Α  15.6471.011 θαη έρεη εθδνζεί ε 

ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.                  

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

ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

      Εζσηεξηθή δηαλνκή 

1. Δ/λζε Δηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

   (Σκήκα Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο) 

2. Δ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

               (ηκ. Πνιηηηζκνύ )                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

                                                                                                                           ΜΠΘΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        

ΑΔΑ: 7ΖΚΣΩ6Ν-ΒΔΧ
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