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Θέµα: «Απόφαση ανάθεσης υπηρεσίας για την ηχοφωτιστική κάλυψη διήµερης εκδήλωσης της 

παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 

1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Την υπ αριθ 50/22-02-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας 

(αναγκαιότητα), έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη 

διήµερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου .  

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

370/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον Κ.Α 15.6471.0005 µε την ονοµασία    

“∆ιήµερη εκδήλωση παιδικής χορωδίας ∆ήµου ∆ιονύσου 4 & 5 Μαρτίου 2017”  

7) Την αριθ. 5648/28-02-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την Κουγιουµτζής 

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, περί υποβολής προσφοράς. 

8) Την υπ΄αριθ 6031/02-03-2017 υποβληθείσα προσφορά της Κουγιουµτζής Μονοπρόσωπη 

ΕΠΕ ποσού 2.640,00 (δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

9) Το υπ' αριθ 17REQ005825352 πρωτογενές αίτηµα και το CPV:799521003 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1  Εγκρίνουµε την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο ηχοφωτιστική κάλυψη διήµερης 

εκδήλωσης της παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, εκτιµώµενης αξίας 2.640,00 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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2 Εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο  ηχοφωτιστική κάλυψη 

για τη διήµερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, εκτιµώµενης 

αξίας 2.640,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

3 Αναθέτουµε την παροχή της υπηρεσίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών, στην Κουγιουµτζής Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, µε στοιχεία 

επικοινωνίας, οδός : ∆ηµοσθένους 16-18, 17671 Καλλιθέα, τηλ.:210 9586197, έναντι 

του ποσού των 2.640,00 (δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 

4 Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 

πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική 

πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6471.0005 µε την ονοµασία “∆ιήµερη 

εκδήλωση παιδικής χορωδίας ∆ήµου ∆ιονύσου 4 & 5 Μαρτίου 2017” και έχει εκδοθεί η 

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. (ΑΑΥ 370/2017) 

5 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα 
νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από 
το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 

 

 

  Ο ∆ήµαρχος 
   

   

   

  Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή  
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
 Πολιτισµού και Αθλητισµού 
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