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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 40230

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αιγάλεω 28-11 -2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

   Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 1934

     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 “Δαπάνης  Διοργάνωσης Εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα

εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών”.

7) Την με αριθμ.  Πρωτ.  36535/31-10-2017 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,

Τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  &  Συμβουλευτικής  Στήριξης,   συνολικού  προυπολογισμού

2.746,60 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. 1681/36535/31-10-2017), Απόφαση του Αντιδημάρχου που την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.

345/07-11-2017,  (ΑΔΑ:  Ω7ΟΡΩ6Ν-212) Απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  με   αριθμό

καταχώρισης 1145/2-11-2017, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

  10)  α.  Την με αριθμ. πρωτ.  38591/16-11-17, πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης Κοινωνικής  

Προστασίας  προς   “Στεφανίδου  Δέσποινα  –  Καθηγήτρια  μουσικής”,  περί  υποβολής  

προσφοράς, σχετικά με την μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης.

β.  Την με αριθμ. Πρωτ. 39240/21-11-17, πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας  προς   “Φιλοπούλου  Σοφία  –  Sound Cover”,  περί  υποβολής προσφοράς,  

σχετικά με την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.
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γ.  Την με αριθμ. Πρωτ. 39241/21-11-17, πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας προς  “Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περί αυλών και οργάνων”, περί 

υποβολής προσφοράς, σχετικά με την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

      11) Σχετικά με την δαπάνη Διοργάνωσης Εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης 

της Βίας κατά  των Γυναικών που θα  πραγματοποιηθεί  στις  7/12/2017 στο Πνευματικό  

Κέντρο “Γ. Ρίτσος” και ώρα 7.00 μ.μ., έχουν κατατεθεί οι παρακάτω προσφορές:

α)  Η  με  αριθμ.  πρωτ.  39318/22-11-2017  προσφορά  της  “Στεφανίδου  Δέσποινας  –

Καθηγήτρια μουσικής”,  σχετικά με την επιμέλεια της μουσικής παράστασης της εν λόγω

εκδήλωσης, με προσφερόμενη τιμή 899,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

β)   Η με  αριθμ.  πρωτ. 39342/22-11-2017  προσφορά της  “Αστικής  Μη  Κερδοσκοπικής

Εταιρείας  Περί  αυλών  και  οργάνων”,  σχετικά  με  την  ηχητική  κάλυψη  της  μουσικής

παράστασης της εν λόγω εκδήλωσης, με προσφερόμενη τιμή 359,60  Ευρώ με το Φ.Π.Α.

γ) Η με αριθ. πρωτ.:  39645/23-11-2017 της Εταιρείας με την επωνυμία:  “SOUND COVER

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΣΟΦΙΑ”  με δ.τ. “SOUND COVER”, σχετικά με την ηχητική κάλυψη της

μουσικής  παράστασης της  εν  λόγω εκδήλωσης,  και  τιμή  προσφοράς  310,00 Ευρώ με  το

Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Α.  Αναθέτουμε, σχετικά με την δαπάνη Διοργάνωσης Εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα

εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών που θα πραγματοποιηθεί στις 7/12/2017 στο Πνευματικό

Κέντρο “Γ. Ρίτσος” και ώρα 7.00 μ.μ.,, ως εξής:

1)  Σχετικά  με  την  επιμέλεια  της  μουσικής  παράστασης  της  εν  λόγω  εκδήλωσης,  στην  μοναδική

οικονομική προσφορά της Καθηγήτριας μουσικής  με την επωνυμία: “Στεφανίδου Δέσποινα”,  και

Α.Φ.Μ.: 055681719, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Σωκράτους 203 Καλλιθέα, τηλ: 2109332416

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Μουσική εκδήλωση από γυναικείο σχήμα  725,00 174,00 899,00

Η Ανάδοχος είναι  υπεύθυνη για την επιμέλεια της μουσικής παράστασης κατά την διάρκεια της εν

λόγω εκδήλωσης.

2) Σχετικά με την ηχητική κάλυψη της μουσικής παράστασης της εν λόγω εκδήλωσης, στην εταιρεία με

την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  αποκλειστικά  μόνο  βάση  τιμής,  με

επωνυμία: “SOUND COVER ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΣΟΦΙΑ”  με δ.τ. “SOUND COVER”,  και Α.Φ.Μ.:

046565907, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΔΗΜΗΤΡΑΣ 26, ΧΑΙΔΑΡΙ, τηλ: 2110173082
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜ.ΜΟΝ. ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ηχητική κάλυψη που  περιλαμβάνει: 

-Μικρόφωνα για φωνές

-Μonitors

-DI

-Ηχεία για εξωτερικούς χώρους

-Σταθερούς προβολής σκηνής

250,00 60,00 310,00 Ευρώ

Ο Ανάδοχος είναι  υπεύθυνος για την καλή μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω

μηχανημάτων, ώστε να υπάρχει πλήρης ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης. 

 Β. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες  κ.λ.π)  θα έρθουν σε συνεννόηση με τον Δήμο

μας, για μεταφορά της εκδήλωσης, σε άλλη ημερομηνία, στον ίδιο χώρο.

 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.:  15/6473.001  «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»,  και  έχει  εκδοθεί  η

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Δ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  θεωρούνται οι με αριθ. Πρωτ. 36535/31-10-2017

Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Συμβουλευτικής

Στήριξης, καθώς και  οι με  αριθμ.  Πρωτ.:  α)  39318/22-11-2017  προσφορά  της  “Στεφανίδου

Δέσποινας  –  Καθηγήτρια  μουσικής”  β) 39645/23-11-2017 προσφορά  της  Εταιρείας  με  την

επωνυμία: “SOUND COVER ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΣΟΦΙΑ”  με δ.τ. “SOUND COVER”

Ε. 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/νση Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Συμβουλευτικής Στήριξης)

                                                                                                       

                                                                                                             Ο Δήμαρχος

                                                                                                                 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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