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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                          ΑΡΗΘΜ.ΠΡΩΣ. 19539 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                                                Αηγάιεσ,  1/8/2018 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 

Γ/ΝΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
              Α Π Ο Φ Α  Η  Αριθμ.1680 

          Ο  Γήμαρτος Αιγάλεφ, 
           

               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 « Δνοικίαζης μητανημάηφν ήτοσ και θφηιζμού, με ανηίζηοιτη ητηηική και θφηιζηική 

κάλσυη ηφν καλλιηετνικών παραζηάζεφν, ζσνασλιών κ.λ.π, ζηο πλαίζιο ηης Πολιηιζηικής διαδρομής 2018», πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην κήλα επηέκβξην, ζην αλνηθηφ δεκνηηθφ ζέαηξν «Αιέμεο Μηλσηήο», κε δηνξγάλσζε θαη 

πξνβνιή δηαθφξσλ εηδψλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ (κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξφο θιπ) ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο.   

7) Σελ  αξηζκ. 32/2018 (κε αξηζκ. πξση. 16486/25-6-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & 

Αζιεηηζκνχ (Σκήκα Πνιηηηζκνχ) , πξνυπνινγηζκνχ 7.192,00 επξψ κε ην Φ.Π.Α.  

8) ηελ κε αξηζκ.  1411/16492/25-6-2018, Απφθαζε  Αληηδεκάξρνπ πνπ ηελ εγθξίλεη. 

9) Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λφκηκα κε ηελ αξηζκ. 216/28-6-2018 

(ΑΓΑ:72ΗΥΩ6Ν-ΚΔΗ), Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε  θσδηθφ αηηήκαηνο 40/16493/25-6-2018,ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία ηνπ Γήκνπ. 

10) ηελ αξηζκ. 1003/18373/17-7-2018, Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, κε ΑΓΑ ( 75ΜΑΩ6Ν-ΛΑΕ).   

      11) Σελ αξηζκ. 18397/17-7-2018, πξφζθιεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (ηκ. Πνιηηηζκνχ) πξνο ηνλ  

νηθνλνκηθφ θνξέα, πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

      12)Σηο παξαθάησ Οηθνλνκηθέ πξνθνξέο: 

          α) Σελ κε αξηζκ. Πξση. νηθνλνκηθή Πξνζθνξά κε αξηζκ. Πξση. 18550/18-07-2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

“ΠΔΡΙ ΑΤΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΑΜΚΔ ”. & 

        β) Σελ κε αξηζκ. Πξση.19039/24-7-2018 ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηεο θ.  «ΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ  ΑΘ. 

ΟΦΙΑ» ,   κε δ.η.  “SOUND COVER”                                                                                  

                                                     

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

                  ΑΑ.. Σελ αλάζεζε γηα ηελ «Δνοικίαζη μητανημάηφν ήτοσ και θφηιζμού, με ανηίζηοιτη ητηηική και θφηιζηική 

κάλσυη ηφν καλλιηετνικών παραζηάζεφν, ζσνασλιών κ.λ.π, ζηο πλαίζιο ηης Πολιηιζηικής διαδρομής 2018», πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην κήλα επηέκβξην, ζην αλνηθηφ δεκνηηθφ ζέαηξν «Αιέμεο Μηλσηήο, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ 

αξηζκ. 32/2018 (κε αξηζκ. πξση. 16486/25-6-2018), ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ (Σκήκα 

Πνιηηηζκνχ),  ζσνολικού ποζού  6.516,20  εσρώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α (24%), ζηηο παξαθάησ εηαηξείεο-αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο  & εηδηθφηεξα: 

11))  ηηηηνν  ααηηοομμιικκήή  εεππιιττεείίρρηηζζηη  ηηηηςς  κκ..  ““  ΦΦΙΙΛΛΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  ΑΑΘΘ..  ΟΟΦΦΙΙΑΑ””  μμεε  δδ..ηη..  SSOOUUNNDD  CCOOVVEERR””,,  κκεε  ζζηηννηηρρεείίαα  

εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  ννδδφφοο::  ΓΓΖΖΜΜΖΖΣΣΡΡΑΑ  2266    ΠΠφφιιεε::  ΥΥΑΑΗΗΓΓΑΑΡΡΗΗ,,    ΣΣ..ΚΚ..  1122446622,,  ΑΑΦΦΜΜ  ::  004466556655990077    ΓΓΟΟΤΤ  ::  ΑΑΗΗΓΓΑΑΛΛΔΔΩΩ,,  ηηεειι..::221111  

00117733008822  ,,  ζζππλλννιιηηθθήήοο  ααμμίίααοο    4.222,20    ΔΔΤΤΡΡΩΩ  ((μμεε  ηηοο  ΦΦΠΠΑΑ  2244  %%))  &&  εειιδδιικκόόηηεερραα::                

          :                                   

ΑΔΑ: ΩΗΡΕΩ6Ν-ΨΨΘ



                ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΑΣΑΗ ή ΤΝΑΤΛΙΑ ΚΟΣΟ  

08/9/2018 ΑΒΒΑΣΟ 

Θεαηξηθή παξάζηαζε: "Καηά θαληαζίαλ 

αζζελήο"  Απφ ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο 

Αζήλαο 

450,00 € 

10/9/2018 ΓΔΤΣΔΡΑ  

Παηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε "Έλα 

Σξειφ Κνληζέξην" Απφ ηνπο Burger 

Project 

700,00 € 

16/9/2018 ΚΤΡΗΑΚΖ πλαπιία κε ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ  600,00 € 

24/9/2018 ΓΔΤΣΔΡΑ  Big Band ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 975,00 € 

28/9/2018 ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
Θεαηξηθή παξάζηαζε: "Βάθρεο" απφ ηελ 

ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Γήκνπ  
680,00 € 

  ύνολο  3.405,00 € 

 
 ΦΠΑ 24% 817,20 € 

 
ύνολο με ΦΠΑ 24% 4.222,20  € 

            

       2)  ηηεελλ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία “ΠΔΡΙ ΑΤΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ –ΑΜΚΔ,  κκεε  ζζηηννηηρρεείίαα  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο,,  ννδδφφοο::  

ΑΑλλααηηννιιηηθθήήοο  ΡΡσσκκππιιίίααοο  6611      ΠΠφφιιεε::  ΓΓιιππθθάάδδαα,,    ΣΣ..ΚΚ..  1166556622,,  ΑΑΦΦΜΜ  ::  999977772299883322  ΓΓΟΟΤΤ  ::  ΓΓιιππθθάάδδααοο,,  ηηεειι..::221100  99662255009944  ,,  ζζππλλννιιηηθθήήοο  

ααμμίίααοο    22..229944,,0000    ΔΔΤΤΡΡΩΩ  ((μμεε  ηηοο  ΦΦΠΠΑΑ  2244  %%))  &&  εειιδδιικκόόηηεερραα::                        

  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΑΣΑΗ ή ΤΝΑΤΛΙΑ ΚΟΣΟ  

19/9/2018 ΣΔΣΑΡΣΖ  
Μνπζηθή Δθδήισζε κε ην Κέληξν 

Λατθνχ Πνιηηηζκνχ 
620,00  € 

   

25/9/2018 ΣΡΗΣΖ 
Παηδηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε "Αηζσπνχ 

… θίινη" 
490,00  € 

26/9/2018 ΣΔΣΑΡΣΖ 
Μνπζηθή Δθδήισζε κε ην ΚΔΘΔΑ 

Γηάβαζε 
740,00 € 

  ύνολο                      1.850,00  € 

 
 ΦΠΑ 24%                        444,00  € 

 
ύνολο με ΦΠΑ 24%    2.294,00  € 

                             

                                  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  15.6471.006 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 

                  (ηκ. Πνιηηηζκνχ )                                                                                                                    

                                                                                                         

 

                                                                                                                            Ο ΓΖΜΑΡΥΔΤΩΝ 

                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                               ΠΑΠΑΓΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΑΔΑ: ΩΗΡΕΩ6Ν-ΨΨΘ
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