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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την Υπηρεσία “Show Πυροτεχνημάτων/ Special Effects για τις
Χριστουγεννιάτικες κδηλώσεις του Δήμου Διονύσου“

(ΔΕ Αγ. Στεφάνου, ΔΕ Άνοιξης, ΔΕ Ροδόπολης)”

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  796/2018(ΑΔΑ:6Τ3ΨΩ93-ΝΞΗ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα:

“Εξειδίκευση πίστωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 - ΚΑΕ:15.6471.0003”
7) Το  υπ΄  αριθ  41212  /28-11-2018   τεκμηριωμένο  αίτημα   του  διατάκτη  περί  της

αναγκαιότητας πραγματοποίησης της δαπάνης 
8) Την   4798/42260/06-12-2018(ΑΔΑ:Ω6ΖΚΩ93-Υ7Ι) Απόφαση  του  Δημάρχου

Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 37/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές
Τμήμα  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού και  η  υλοποίηση  των
Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
715(ΑΔΑ:78ΥΩ93-ΨΑ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  στον  Κ.Α.15.6471.0003 “Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” ποσού 23.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

10) Την υπ’ αριθ. 42305/06-12-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

11) Την υπ’ αρ.42450/07-12-2018 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας “Φ.Νάνος & σία
ΕΕ” , ποσού 6.130,56€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

12) Το  υπ'  αριθ 18REQ004054247 πρωτογενές  αίτημα  με  CPV:79952100-3  “Υπηρεσίες
οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”

13) 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  “Υπηρεσία “Show Πυροτεχνημάτων/ Special Effects για τις Χριστουγεννιάτικες
κδηλώσεις του Δήμου Διονύσου“, (ΔΕ Αγ. Στεφάνου, ΔΕ Άνοιξης, ΔΕ Ροδόπολης)” 

2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών, στην εταιρία  “Φ.Νάνος & σία ΕΕ”, ΑΦΜ  800626300, Δ.Ο.Υ  Αμαρουσίου με
στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Καποδιστρίου 46, Τ.Κ.:15123, Πόλη: Μαρούσι, τηλ.: 2106817014,
έναντι του ποσού των έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (  6.130,56  €  )  ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 7ΑΜΧΩ93-8ΕΖ



Ειδικότερα, 
• Στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αφιερωμένη κυρίως

στα παιδιά, μεταφέροντάς τα στο μαγικό κόσμο των γιορτινών ημερών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα
στις 09 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στην πλατεία Μαρίνου Αντύπα στον
Άγιο  Στέφανο,  όπου  θα  γίνει  και  η  φωταγώγηση  του  Χριστουγεννιάτικου  Δέντρου.  Μολυβένιοι
στρατιώτες, show πυροτεχνημάτων,  animateur με μπαλόνια, χιόνι με μηχάνημα χιονιού και face
painting με animateur θα προσφέρουν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης σε όλους.

• Στη ΔΕ Άνοιξης θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά,
μεταφέροντάς τα στο μαγικό κόσμο των γιορτινών ημερών.  Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 14
Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στην πλατεία της Άνοιξης και η φωταγώγηση
του  Χριστουγεννιάτικου  Δέντρου  θα  σηματοδοτήσει  την  έναρξη  της  εορταστικής  περιόδου.
Μολυβένιοι Στρατιώτες,  show πυροτεχνημάτων,  animateurs, χιόνι με μηχάνημα χιονιού και  face
painting θα προσφέρουν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης σε όλους με πολλές εκπλήξεις.

• Στη  ΔΕ  Ροδόπολης θα  ολοκληρωθούν  οι  χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  την  Κυριακή  30
Δεκεμβρίου  2018  και  ώρα  18:00  μ.μ.,  με  ένα  show πυροτεχνημάτων,  Άγιο  Βασίλη  και
μολυβένιους στρατιώτες θα προσφέρουν ατέλειωτο παιχνίδι και εκλπήξεις για τα παιδιά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Β

Show Πυροτεχνημάτων/ Special Effects (2 λεπτών) για 3 εκδηλώσεις
(ΔΕ Αγ. Στεφάνου, ΔΕ Άνοιξης, ΔΕ Ροδόπολης)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 4.944,00 €
ΦΠΑ 24% 1.186,56 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 6.130,56 €

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 Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προμήθειας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

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

ΑΔΑ: 7ΑΜΧΩ93-8ΕΖ
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