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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 05/12/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ :45722
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου:5925
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: “ Ανάθεση Υπηρεσίας για ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις 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) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του

άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» του  Ν. 4623/19
(ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) και ισχύει.

7) Την  υπ'  άρ.  4505/34366/09-09-2019(ΑΔΑ:6ΧΣΓΩ93-Χ46) απόφαση  Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου"

8) Την 3613/25742/08-07-2019  (ΑΔΑ:ΨΡΞΛΩ93-46Ξ)   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου
με την οποία εγκρίθηκε η 09/2019 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από
το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα
“Μελέτη για την  Ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του
Δήμου Διονύσου”, καθώς και η Προμήθεια  της υπηρεσίας Ενοικίασης πλαστικών καθισμάτων
για  τις  ανάγκες  των  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Διονύσου, συνολικού  ποσού  4.924,04€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

9) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με  Τις υπ΄
αριθ την υπ΄ αριθ 574/24-04-2019(ΑΔΑ:69Φ7Ω93-ΓΓΟ) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης
στον ΚΑ:15.6471.0003 με τίτλο “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” 

10) Την αριθ. 42433/13-11-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς  κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

11) Την  υπ’  αρ.43587/20-11-2019 υποβληθείσα  προσφορά  της  εταιρίας “Παν.
Γεωργιόπουλος-Γρηγ. Γεωργιόπουλος ΟΕ”

12) Το  πρωτογενές  αίτημα  19REQ004732954  με  CPV:39113000-7  “Ποικίλα  καθίσματα  και
καρέκλες”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην  εταιρία “Παν. Γεωργιόπουλος-Γρηγ. Γεωργιόπουλος ΟΕ”,  που εδρεύει στο
Μοσχάτο,  οδός  Κονίτσης  13  τ.κ.  18345  με  ΑΦΜ  999778324,  τηλ  6944651083  e-
mail:georgiopouloi@gmail.com,   την  ενοικίαση  πλαστικών  καθισμάτων  για  τις  εκδηλώσεις  του
Δήμου Διονύσου,  σύμφωνα με την   09/2019 Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή και την προσφορά του
Αναδόχου
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Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη Ανάθεση, η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους,
ανέρχεται συνολικά ποσό των 4.924,04€ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0003 με τίτλο «Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019

Ειδικότερα:

Ο Δήμος Διονύσου έχει ανάγκη ενοικίασης πλαστικών καθισμάτων εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες
των  εκδηλώσεων πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού περιεχομένου (χριστουγεννιάτικες, παραδο-
σιακές, θρησκευτικές πανηγύρεις, διαπολιτισμικές, φεστιβάλ χορωδιών, βραβεύσεις, θεατρικές παρα-
στάσεις  κλπ.),  επιμορφωτικές  (ενημερωτικές  ημερίδες,  συνέδρια,  διαλέξεις  κλπ.),  κοινωνικές
(μέτρηση  οστικής  μάζας,  μαστογραφίες,  προληπτικός  έλεγχος  σε  παιδιά),  αθλητικές  (αγώνες
δρόμου, λαμπαδιοδρομίες, ποδηλατικοί αγώνες κλπ.), εθνικές εορτές, σχολικές εορτές και λοιπές εκ-
δηλώσεις που διοργανώνει.

Τεχνική Περιγραφή
- Καρέκλα εξωτερικού χώρου
- Ελαφριάς κατασκευής
- Απόχρωση Λευκού

Προϋπολογισμός

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV: 39113000-7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τμχ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

€

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς
ΦΠΑ)

€

1.
Καρέκλα λευκή εξωτερικού 
χώρου

3.610 1,10
3.971,00

Καθαρή Αξία 3.971,00 €
ΦΠΑ 24% 953,04 €

Γενικό Σύνολο 
(συμπ. ΦΠΑ)

4.924,04 €

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια   είκοσι τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά  

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,  αποδεικτικά
φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  πρωτόκολλα  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής κ.λ.π.)

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Η ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων αφορά στις εκδηλώσεις που χρήζουν ανάγκης. Το έργο του ανα-
δόχου θα έχει συνολική διάρκεια ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

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

Ο Δήμαρχος

Καλαφατέλης Ιωάννης

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 

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

ΑΔΑ: ΩΠ0ΛΩ93-3ΞΙ
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