
                                                                                                  

                                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ. 15883 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                         Αιγάλεω,   18/6/2018 

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

            Α Π Ο Φ Α Σ Η  Αριθμ. 1352 
           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) Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο « Γηνξγάλσζεο  Μνπζηθψλ εθδειψζεσλ αιιειεγγχεο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ Πέκπηε 

21 Ηνπλίνπ 2018 επξσπατθή εκέξα κνπζηθήο.   

6) Σελ  αξηζκ.  26/2018 (κε αξηζκ. πξση. 11147/9-5-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Πνιηηηζκνχ) , πξνυπνινγηζκνχ 1.997,64 επξψ κε ην Φ.Π.Α.  

7) Σελ κε αξηζκ. 1129/11148/9-5-2018, Απφθαζε  Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

8) Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ αξηζκ. 185/29-5-2018 (ΑΓΑ: 

60ΡΚΩ6Ν-ΕΥΠ), Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε  αξηζκφ  θαηαρψξηζεο  809/10-5-2018,ζηα ινγηζηηθά βηβιία 

ηνπ Γήκνπ. 

9) Σηο αξηζκ.14483/1/5-6-2018 &14483/2/5-6-2018 πξνζθιήζεηο ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (ηκ. 

Πνιηηηζκνχ) πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

10) Σηο παξαθάησ  νηθνλνκηθέο  Πξνζθνξέο : 

 Σελ κε αξηζκ. Πξση. 15450/12-06-2018, ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηεο θ. “ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘ. ΟΦΗΑ κε 

δ.η. “SOUND COVER” .  

  Σελ κε αξηζκ. Πξση. 15370/12-06-2018 ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Α. ΓΗΑΝΝΗΣΑΚΖ-Ν.ΠΑΡΓΟ & 

ΗΑ Ο.Δ.».      

                                                                                      

                                                    ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

  ΑΑ.. Αλαζέηνπκε ηελ εθηέιεζε ηεο « Γηνξγάλσζεο  Μνπζηθψλ εθδειψζεσλ αιιειεγγχεο”, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ 

Πέκπηε 21 Ηνπλίνπ 2018 επξσπατθή εκέξα κνπζηθήο, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. 11147/9-5-2018), ηερληθή 

έθζεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Πνιηηηζκνχ) ,  ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.749,64  επξψ, (κε ην Φ.Π.Α. 

24 %),  ζηηο παξαθάησ εηαηξείεο-αηνκηθέο επηρεηξήζεηο : 

1) ηελ  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, σςνολικήρ αξίαρ  

1.209,00 εςπώ, (κε ηνΦ.Π.Α. 24 %),     φπσο παξαθάησ:                                   

      

ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ  ΤΝΟΛΟ 

Ησητική και Φυτιστική Κάλςτη   

21/06/2018 

3 325,00€ 975,00€ 

    

  ΤΝΟΛΟ  975,00€ 

ΑΔΑ: Ψ7Σ4Ω6Ν-ΘΣΖ



   ΦΠΑ 24% 234,00 € 

  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  1.209,00 € 

 

           2) την  εταιπεία με την επυνςμία “ Α.ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗ-Ν. ΠΑΡΓΟ & ΙΑ Ο.Δ. -ΥΑΡΣΟΠΩΛΔΙΟ -

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΔΙΟ- ΦΩΣΟΣΤΠΔΙΟ – ΔΚΓΟΔΙ ”,  κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδφο: ΑΓ. ΠΤΡΗΓΩΝΟ 28 Σ.Κ.: 12243  

Πφιε: ΑΗΓΑΛΔΩ, ΑΦΜ : 999696982  ΓΟΤ : ΑΗΓΑΛΔΩ, ηει.: 210 5910406, σςνολικήρ αξίαρ  540,64 ΔΤΡΩ  ( με το ΦΠΑ 

24 %) & εηδηθφηεξα: 

 

α/α ΔΙΓΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ/€ 

1 
Αθίζεο Α3, ζε ραξηί  velvet 100 gr, 

έγρξσκεο (4ρξσκία) 90,00 0,40 36,00 

2 
Αθίζεο Α1, ζε ραξηί velvet 100 gr, 

έγρξσκεο (4ρξσκία) 20,00 2,00 40,00 

3 
Φπιιάδηα (21εθ Υ 14 εθ), ζε ραξηί 

velvet 150 gr, έγρξσκα (4ρξσκία) 1.000,00 0,12 120,00 

4 
Παλφ 1Υ6 κ. ζε κνπζακά 500 γξ., 

έγρξσκν 1,00 120,00 120,00 

5 
Παλφ «Πεηξαρήιηα» 0,8Υ1,5 κ. ζε 

κνπζακά  500 γξ., έγρξσκα 6,00 20,00 120,00 

 
    

 
  

ΤΝΟΛΟ 436,00 € 

 
  

ΦΠΑ 24% 104,64 € 

 

  

ΤΝΟΛΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 540,64 € 

    
    
                                                            ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.749,64 € 

  

                 Καη εηδηθφηεξα : 

 την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, επξσπατθή εκέξα Μνπζηθήο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξεηο (3) κνπζηθέο εθδειψζεηο ζε 

πεδφδξνκνπο θαη πιαηείεο ηεο πφιεο καο, κε ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ καο θαη ηε δσξεάλ ζπκκεηνρή ηνπηθψλ 

εξαζηηερληθψλ κνπζηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

 εθηειέζνπλ ηηο αλαηεζείζεο ζ’ απηνχο πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ), ν αλάδνρνο ηεο ερεηηθήο – θσηηζηηθήο θάιπςεο, ζα έξζεη ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ δήκν καο γηα κεηαθνξά ησλ εθδειψζεσλ, θαηά ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα, ζηα Πνιηηηζηηθά  Κέληξα 

ηνπ Γήκνπ καο «Διιεληθφ Μνιχβη - Γ. Βξαλάο» θαη «Γ. Ρίηζνο», ρσξίο θακία επηπιένλ ρξέσζε. Δάλ απηφ δελ θαηαζηεί 

δπλαηφλ, ηφηε δελ ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ απέλαληη ηνπ.  

 Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ σο άλσ εθδειψζεσλ ζα απαηηεζεί ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ ερεηηθή θαη 

θσηηζηηθή θάιπςε ηξηψλ εμ’ απηψλ, φπσο κηθξφθσλα δηαθφξσλ ηχπσλ, βάζεηο κηθξνθψλσλ, ερεία, εληζρπηέο, 

θνλζφιεο θαη επεμεξγαζηέο ήρνπ, θαιψδηα ζχλδεζεο, κφληηνξ, θψηα θαη πξνβνιείο θαη γεληθά φηη απαηηείηαη γηα ηελ 

άξηζηε θάιπςε ησλ εθδειψζεσλ ζε ήρν θαη θσηηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο 

γηα ηελ πξνβνιή ησλ εθδειψζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο, πνπ πξέπεη λα 

πξνεγεζεί ησλ εθδειψζεσλ, απαηηείηαη ε εθηχπσζε θαη πξνκήζεηα ζρεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, φπσο παλφ, αθίζεο, 

πξνζθιήζεηο θιπ.   

 O ίδηνο αλάδνρνο νθείιεη λα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο, κεραλήκαηα ήρνπ θαη 

θσηηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εθδειψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ 

θαιιηηερλψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εθδειψζεηο. Πξέπεη λα δηαζέζεη δε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ (ηερληθνί ήρνπ), 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ελνηθηαδφκελσλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ θάιπςε ησλ εθδειψζεσλ.   

 

 Οη αλάδνρνη επζχλνληαη γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, αλά πεξίπησζε θαη ζε φηη ηνπο 

αθνξά, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, γηα λα κελ πξνθιεζεί αηχρεκα ζε νηαδήπνηε θάζε 

ΑΔΑ: Ψ7Σ4Ω6Ν-ΘΣΖ



εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ. (ηδηαίηεξα ζηελ ερεηηθή-θσηηζηηθή θάιπςε, φπσο ζηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, 

ιεηηνπξγία θαη απεγθαηάζηαζε ησλ ερεηηθψλ-θσηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θ.ι.π.). Δίλαη ππεχζπλνο/νη γηα θάζε πιηθή ή 

άιιε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ή άιινπ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο.  

 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ παξαπάλσ, ν Γήκνο ζα αλαδεηά απφ ηνλ ππαίηην αλάδνρν απνδεκίσζε, ε νπνία ζα 

αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο δαπάλεο πνπ απηφο ζα έρεη θάλεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 

                                  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  15.6471.007θαη 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 

                  (ηκ. Πνιηηηζκνχ )                                                                                                                    

                                                                                                         

 

                                                                                                                           Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                              ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΑΔΑ: Ψ7Σ4Ω6Ν-ΘΣΖ
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