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                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΤ : 31466

ΝΟΜΟΣ    ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αιγάλεω   20/09/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

    Α Π Ο Φ Α Σ Η   Αριθμ.: 1366

     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 που αφορά ενοικίαση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού, για
την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή τα 95 χρόνια από
την Μικρασιατική Καταστροφή, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο μας και το Σύλλογο
Μικρασιατών Αιγάλεω “Νέες Κυδωνίες”.

7) Την με αριθμ.  Πρωτ.:  28121/21-08-2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού, προϋπολογισμού 1.240,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.

8) Την με αριθμ. 1233/17 (με αριθμ. Πρωτ. 28123/21-08-2017) Απόφαση Αντιδημάρχου που
την εγκρίνει.

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
269/29-08-2017 (ΑΔΑ: 73ΜΙΩ6Ν-ΒΨΝ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμό
καταχώρισης 916/22-08-2017, στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.

10)Την με αριθμ. Πρωτ.  30502/12-09-2017, πρόσκληση ενδιαφέροντος της Δ/νσης  Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Πολιτισμού, περί υποβολής προσφορών, σχετικά με τη
δαπάνη  που  αφορά  ενοικίαση  μηχανημάτων  ήχου  και  φωτισμού,  για  την  ηχητική  και
φωτιστική  κάλυψη  της  πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  αφορμή  τα  95  χρόνια  από  την
Μικρασιατική  Καταστροφή,  που  συνδιοργανώνεται  από  τον  Δήμο  μας  και  το  Σύλλογο
Μικρασιατών Αιγάλεω “Νέες Κυδωνίες”.

11)Σχετικά με τη δαπάνη που αφορά Ενοικίαση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού, για την
ηχητική και φωτιστική κάλυψη της πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή τα 95 χρόνια από την
Μικρασιατική  Καταστροφή,  σε  συνδιοργάνωση  με  το  Σύλλογο  Μικρασιατών  “Νέες
Κυδωνίες”,  την με  αριθμ.  Πρωτ.:  30812/13-9-2017,  μοναδική  Οικονομική  προσφορά της
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επιχείρησης  με  επωνυμία:  “SOUND COVER-ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘ.  ΣΟΦΙΑ  -  Ενοικιάσεις-
πωλήσεις ηχοφωτιστικών συστημάτων” με δ.τ. “SOUND COVER”.
         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Α. Αναθέτουμε, σχετικά με την ενοικίαση μηχανημάτων ήχου και φωτισμού, για την ηχητική και
φωτιστική  κάλυψη της  πολιτιστικής  εκδήλωσης με  αφορμή τα  95  χρόνια  από την  Μικρασιατική
Καταστροφή,  που  συνδιοργανώνεται  από  τον  Δήμο  μας  και  το  Σύλλογο  Μικρασιατών  “Νέες
Κυδωνίες”,  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία:  “SOUND  COVER-ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘ.  ΣΟΦΙΑ-
Ενοικιάσεις  –  πωλήσεις  ηχοφωτιστικών  συστημάτων”  με  δ.τ.  “SOUND  COVER” και  Α.Φ.Μ.:
046565907,  με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Δήμητρας 26 - 12462 Χαιδάρι, τηλ: 211-0173082,
έναντι του ποσού των 1.178,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και ειδικότερα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1

Ενοικίαση μηχανημάτων ήχου και  φωτισμού,  για την ηχητική και  φωτιστική
κάλυψη  της  πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  αφορμή  τα  95  χρόνια  από  την
Μικρασιατική Καταστροφή, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο μας και το
Σύλλογο  Μικρασιατών  “Νέες  Κυδωνίες”,  που  θα  πραγματοποιηθεί  στις
24/09/2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο “Ελληνικό Μολύβι – Γ. Βρανάς”.
(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση και η λειτουργία
από τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό)

950,00

Φ.Π.Α 24% 228,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.178,00

   

 Β.  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 ΚΑ: 15.6236.002 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης θεωρείται η με αριθ.  Πρωτ.  30502/12-09-2017,
πρόσκληση ενδιαφέροντος  της  Δ/νσης Παιδείας,  Πολιτισμού και  Αθλητισμού,  Τμήμα Πολιτισμού
καθώς  και  η  με  υπ.  αριθμ.  Πρωτ.:  30812/13-9-2017,  μοναδική  Οικονομική  προσφορά  της
επιχείρησης με επωνυμία:  “SOUND COVER-ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. ΣΟΦΙΑ-  Ενοικιάσεις - πωλήσεις
ηχοφωτιστικών συστημάτων” με δ.τ. “SOUND COVER”.     

 Δ. 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  Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τμήμα Πολιτισμού)

                                                                                                            Η Αντιδήμαρχος

                                                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
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