
                                                                                                  

                                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                          ΑΡΘΘΜ.ΠΡΧΣ. 24864 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ                                                                                         Αηγάιεσ,   12/10/2018 

ΔΗΜΟ ΑΘΓΑΛΕΧ 

Δ/ΝΗ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΧΝ ΤΠΗΡΕΘΧΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΧΝ 

         Α Π Ο Φ Α  Η  Απιθμ. 2102 

       Ο  Γήμαπσορ Αιγάλευ, 
           

             

            Έρνληαο ππφςε: 

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

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

ηνπο δηαηάθηεο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), πεξί Δεκνζίσλ 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 « Δηνξγάλσζεο ησλ εθδειψζεσλ ηνπ κήλα αληηθαζηζηηθήο κλήκεο & ζπλείδεζεο» .  

7) Σελ αξηζκ. 47/2018 ( κε αξηζ. πξση. 23970/4-10-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Δ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Πνιηηηζκνχ) , πξνυπνινγηζκνχ 1.305,72 επξψ κε ην Φ.Π.Α.  

8) Σελ κε αξηζκ. 1964/23972/4-10-2018, Απφθαζε  Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9) Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ αξηζκ. 325/3-10-2018 

(ΑΔΑ:Χ6ΝΛΧ6Ν-ΦΜΦ), Απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε  θσδηθφ αηηήκαηνο 188/24056/5-10-

2018,ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Δήκνπ. 

10)  ηελ αξηζκ. 1204/1989/24119/5-10-2018, Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε ΑΔΑ (ΦΠΞΠΧ6Ν-ΤΓΤ).   

11) Σηο αξηζκ. 24206 & 24208/8-10-2018 πξνζθιήζεηο ηεο Δ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (ηκ. 

Πνιηηηζκνχ) πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

12) Σηο παξαθάησ  νηθνλνκηθέο  Πξνζθνξέο : 

 Σελ κε αξηζκ. Πξση. 24334/8-10-2018,  ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Α. ΓΘΑΝΝΘΣΑΚΗ-

Ν.ΠΑΡΔΟ & ΘΑ Ο.Ε.»,  

 Σελ κε αξηζκ. Πξση. 24778/11-10-2018, αηνκηθήο επηρείξεζεο ηεο θ. “ΦΘΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘ. 

ΟΦΘΑ κε δ.η. “SOUND COVER” .                                                                                      

                                                       

                                                ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ  

ΑΑ.. Αλαζέηνπκε ηελ  «Δηνξγάλσζε ησλ εθδειψζεσλ ηνπ κήλα αληηθαζηζηηθήο κλήκεο & ζπλείδεζεο» , πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ην άββαην 13 Οθησβξίνπ 2018 & ηελ Δεπηέξα  22 Οθησβξίνπ 2018 ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ «Γηάλλεο Ρίηζνο»,  φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ κε αξηζκ. 47/2018 ( κε αξηζ. πξση. 

23970/4-10-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Δ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Πνιηηηζκνχ) ,  

ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.150,72  επξψ, (κε ην Φ.Π.Α. 24 %),  ζηηο παξαθάησ εηαηξείεο-αηνκηθέο επηρεηξήζεηο : 

1) ηελ  αηνκηθή επηρείξεζε  ηεο θ. “ΦΘΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘ. ΟΦΘΑ κε δ.η. “SOUND COVER”, κε  Α.Φ.Μ.: 

046565907, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδφο : Δήκεηξαο 26 η.θ.12462, Υατδάξη, ηει: 221111  00117733008822, ζςνολικήρ αξίαρ  

496,00 εςπώ, (κε ηνΦ.Π.Α. 24 %),    φπσο παξαθάησ:                                 

             

                 Δνοικίαζη μησανημάηυν ήσος, για ησηηική κάλςτη ηηρ εκδήλυζηρ:  

ΑΔΑ: ΩΒ3ΜΩ6Ν-81Ρ



 

Α/Α Τπηπεζία Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδορ 

ύνολο Φ.Π.Α 

24% 

Σιμή με ηο 

Φ.Π.Α 24% 

1. 

Ηρεηηθή θάιπςε ηεο 

εθδήισζεο ζηηο 13/10 κε 

ελνηθίαζε κεραλεκάησλ 

ήρνπ (10 κηθξφθσλα, 4 

ερεία, δπλαηφηεηα 

ερνγξάθεζεο, θαη φηη άιιν 

ζρεηηθφ απαηηεζεί) θαη 

θπζηθή παξνπζία ηερληθνχ 

θαηά ηελ ψξα ηεο 

εθδήισζεο,( εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία 

πξνληδέθηνξα) 

1 400,00 400,00 96,00 €  496,00  

 

           

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

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΔΙΟ- ΦΩΣΟΣΤΠΔΙΟ – ΔΚΓΟΔΙ ”,  κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδφο: ΑΓ. ΠΤΡΘΔΧΝΟ 28 

Σ.Κ.: 12243  Πφιε: ΑΘΓΑΛΕΧ, ΑΦΜ : 999696982  ΔΟΤ : ΑΘΓΑΛΕΧ, ηει.: 210 5910406, ζςνολικήρ αξίαρ  654,72 

ΔΤΡΩ  ( με ηο ΦΠΑ 24 %) & εηδηθφηεξα: 

 

΄ Δκηύπυζη και ππομήθεια ηος ενημεπυηικού ένηςπος ςλικού: 

 

 

Α/Α Δκηςπώζειρ Ποζόηηηα Σιμή 

Μονάδορ 

ύνολο Φ.Π.Α 

24% 

Σιμή με ηο 

Φ.Π.Α 24% 

1. 
Έγρξσκεο Αθίζεο Α3 απφ 

ραξηί velvet 100gr 

(4ρξσκία) 

100 0,45 45,00 10,80 55,80 

2. 
Έγρξσκεο Πξνζθιήζεηο 

απφ ραξηφλη καη, Α4/3 

(4ρξσκία)  

500 0,35 175,00 42,00 217,00 

3. Παλφ 6ρ1 κ. απφ κνπζακά 

500 γξ. 
2 110,00 220,00 52,80 272,80 

4. Λάβαξα 2,0ρ1,20 κ. απφ 

κνπζακά 500 γξ. 
2 44 88,00 21,12 109,12 

 ΤΝΟΛΑ   528,00 126,72 654,72 €   

                                                  

                                               ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.150,72 Δςπώ (με ΦΠΑ 24 %) 

                  

                          Καη εηδηθφηεξα : 

 H αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ εθηχπσζεο θαη πξνκήζεηαο ηνπ απαξαίηεηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ηεο 

ερεηηθήο θάιπςεο θαη ησλ ινηπψλ κηθξνδαπαλψλ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε 

ησλ εκδηλώζευν ηος Γήμος μαρ, ζηο πλαίζιο ηος «μήνα ανηιθαζιζηικήρ μνήμηρ και ζςνείδηζηρ», φπσο 

έρεη νξηζηεί ν κήλαο Οθηψβξηνο θάζε έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

          α) άββαην 13 Οθησβξίνπ 2018, δηάιεμε θαη ζπδήηεζε κε γλσζηνχο ηζηνξηθνχο, κε ζέκα «Σα ρξφληα ηεο     

Αληίζηαζεο», ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «Γ. Ρίηζνο» θαη 

            β) Δεπηέξα 22 Οθησβξίνπ 2018, εθδήισζε κε πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ «Οη Παξηηδάλνη ησλ Αζελψλ», ζην 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν «Γ. Ρίηζνο».  

ΑΔΑ: ΩΒ3ΜΩ6Ν-81Ρ



 Η αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ εθηχπσζεο θαη πξνκήζεηαο ζηε ζπλέρεηα ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, ζα γίλεη ζε έλα 

πξνκεζεπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ειεθηξνληθή δηακφξθσζε ησλ πξνο εθηχπσζε αξρείσλ θαη 

λα εθηππψζεη φιν ην έληππν πιηθφ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο καο θαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

φια ηα έληππα λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ιεηηνπξγηθά ζηε ρξήζε ηνπο θαη θπξίσο κε ην αηζζεηηθφ ηνπο 

απνηέιεζκα λα εθπιεξψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο ππεξεζίαο καο, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνβνιή 

ηεο εθδήισζεο. 

 Σα είδε ζα εθηππσζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ νκαδηθά, ζε δηάζηεκα απφ κία έσο ηξεηο εκέξεο απφ ηελ 

παξαγγειία. Οη αλαγξαθφκελεο παξαπάλσ πνζφηεηεο αλά είδνο έληππνπ πιηθνχ είλαη ελδεηθηηθέο, ζε θακία 

φκσο πεξίπησζε δελ ζα ππεξβνχλ ηηο αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο θαη πνζά. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα 

παξαδνζνχλ ζπζθεπαζκέλα, κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 

ππεξεζία καο.   

  

  Ο αλάδνρνο ηεο ελνηθίαζεο ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ ήρνπ, ππνρξενχηαη φπσο: 

 

 παξάζρεη ηα απαηηνχκελα, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο, κεραλήκαηα ήρνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο εθδήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ ππεπζχλσλ ηεο εθδήισζεο.   

 κεξηκλήζεη γηα ηελ κεηαθνξά, ηελ θχιαμε θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ αίζνπζα ησλ κεραλεκάησλ ηνπ,  

 κεξηκλήζεη γηα ηε ζσζηή ρξήζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο αίζνπζαο, ρσξίο δεκηέο, θζνξέο θιπ. ε 

πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηάο, κε επζχλε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, απηή ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί άκεζα απφ 

ηνλ ππαίηην (αλάδνρν). 

 ζπλνδεχεη ηα κεραλήκαηα κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ-ρεηξηζηή, ν νπνίνο θαη ζα θέξεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ.   

ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο 

εθδήισζεο, φπσο ηηο ακνηβέο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ηερληθψλ ηνπ, ηελ κεηαθνξά ησλ 

κεραλεκάησλ θιπ. 
 

 παξεπξίζθεηαη κε έηνηκε ηελ ερεηηθή εγθαηάζηαζή ηνπ, ηνπιάρηζηνλ 1 (κία) ψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

εθδήισζεο.
 

 πξνβεί ζηε ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ππνζηήξημε ηεο εθδήισζεο, θαζψο θαη ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο, ψζηε λα κελ πξνθιεζεί αηχρεκα ζε νηαδήπνηε θάζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ (πξηλ ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηελ εθδήισζε ή ηελ πξφβα πνπ ηπρφλ ζα έρεη πξνεγεζεί, δειαδή θαηά ηε 

κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη απεγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ, θ.ι.π.). Ο αλάδνρνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα θάζε πιηθή ή άιιε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή 

άιινπ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.
 

  Ο Δήκνο ππνρξενχηαη φπσο ππνδείμεη ηηο πξνο ρξήζε εγθαηαζηάζεηο ηεο αίζνπζαο, ζηνπο ηερληθνχο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ ερεηηθή θάιπςε ηεο παξαπάλσ εθδήισζεο.                      

                ΒΒ. Η 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  

15.6471.010 θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.                  

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

πξνκεζεπηή ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ. 

      Εζσηεξηθή δηαλνκή 

1. Δ/λζε Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

   (Σκήκα Δηνηθεηηθήο Μέξηκλαο) 

2. Δ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 

                  (ηκ. Πνιηηηζκνχ )                                                                                                                    

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΥΟ                                                        

 

                                                                                                                         

                                                                                                         ΜΠΘΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΘΟ                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                     

ΑΔΑ: ΩΒ3ΜΩ6Ν-81Ρ
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