
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 31 /12/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ :45221
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου:5151
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου 
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665
φαξ: 2132030630
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για “Προμήθεια  πέντε (5) αναλογιών ομιλητών (Podium), με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την   382/2018  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  θέμα:  «Έγκριση  της  τεχνικής

περιγραφής για την Προμήθεια Αναλογίων Ομιλητών/ Συνεδρίων (Podium)»
7) Την  4516/40185/20-11-2018(ΑΔΑ:78ΞΛΩ93-4Ψ0) Απόφαση  του  Δημάρχου  Διονύσου  με

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας «πέντε (5) αναλογιών ομιλητών (Podium), τα
οποία θα διατεθούν αντίστοιχα σε κάθε ΠΠΚ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
60  7  /27-09-2018(ΑΔΑ:Ω  ΚΥΗΩ93-ΩΒ  )   Απόφαση  Ανάληψης  Δαπάνης στον   Κ.Α 15.7135.0017
«Προμήθεια  Αναλογίων  Ομιλητών/Συνεδρίων  (Podium)» ποσού  2.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

9) Την υπ’ αριθ. 41976/4-12-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς  κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

10) Την  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της  εταιρίας  “  Eventech    ΑΒΕΤΕ”   ,  ποσού  2.480,00€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

11) Το υπ' αριθ 18REQ003338981  πρωτογενές αίτημα με CPV:9150000-8 “Διάφορα Έπιπλα και
Εξοπλισμός”

12) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την “Προμήθεια  πέντε (5) αναλογιών ομιλητών (Podium)”
2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών

προδιαγραφών,  στην εταιρία  “  Eventech    ΑΒΕΤΕ”  ,  ΑΦΜ  998018398,  Δ.Ο.Υ  Β΄Λάρισας με
στοιχεία  επικοινωνίας,  οδός:  360ο  χλμ  ε.ο.  Αθηνών  -Θεσσαλονίκης,  Τ.Κ.:41500,  Πόλη:
Ομορφοχώρι  Λάρισας,  τηλ.:  2410575239,  έναντι  του ποσού  των  δύο χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα ευρώ (  2.480,00  €  )  , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, 
Ο  Δήμος  Διονύσου  πρόκειται  να  προμηθευτεί  πέντε  (5)  αναλόγια  ομιλητών  (Podium),  τα  οποία  θα
διατεθούν αντίστοιχα σε κάθε ΠΠΚ. Του Δήμου Διονύσου  και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των
μουσικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΑΔΑ: 724ΝΩ93-ΟΤ6



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια Αναλογίων Ομιλητών/ Συνεδρίων (Podium)
CPV: 39150000-8 “Διάφορα Έπιπλα και Εξοπλισμός”

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PODIUM)
Τεμάχια: 5
Υλικό: Plexiglass διαφανές και PVC σε χρώμα γκρι ανοιχτό
Επιθυμητές Διαστάσεις Αναλογίου: 56 x 42 x 125cm

Σχεδιαστικές Προδιαγραφές:

1. Κάθε αναλόγιο θα φέρει χαραγμένο ψηφιακά το 
Λογότυπο του Δήμου Διονύσου στην πρόσοψη.

2. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι 
στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά 
άκρα.

3. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για υποδοχή 
μικροφώνου τύπου goosnek.

4. Φωτισμός LED προς διευκόλυνση του ομιλητή 
(προαιρετικά).

Επιθυμητές Διαστάσεις Λογοτύπου: 25 x 25

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσόν των 2.480,00 € συμπ. ΦΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

1. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ 
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PODIUM)

ΤΕΜΧ 5 400,00 2.000,00 €

Καθαρή Αξία 2.000,00 €
ΦΠΑ 24% 480,00 €

Σύνολο (συμπ.
ΦΠΑ)

2.480,00 €

Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών εντολών πληρωμής.

Ολογράφως: δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 Η παράδοση θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την απόφαση Δημάρχου για την ανάθε-

ση.
 Θα παραδοθεί  από ένα αναλόγιο σε κάθε ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου, ήτοι  στο ΠΠΚ

Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, Δροσιάς, Διονύσου και Άνοιξης αντίστοιχα.
 Όλα τα είδη πρέπει να παραδοθούν στις αρχικές τους συσκευασίες έτοιμα για χρήση.  
 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας.
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών, μετά την έκδοση και

την  προσκόμιση  ισόποσου  τιμολογίου,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  οικονομική
υπηρεσία  του  Δήμου  Διονύσου  και  αφού  συνταχθούν  και  υπογραφούν  τα  σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΑΔΑ: 724ΝΩ93-ΟΤ6
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