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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                                      Αριθ.Αποφ 228/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Παλλήνης  της 28-06-2016. 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των 

εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας την περίοδο από 7 έως 8 Ιουλίου 

2016, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Σήμερα, Τρίτη  28-06-2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  

Παλλήνης συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης,  

ύστερα από την 24/28-06-2016  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  οκτώ  (8) μέλη. 

 

Λόγω κωλύματος του Προέδρου θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Χαλκίδης. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χαλκίδης Ιωάννης 

2. Αβαρκιώτης Φώτιος                                                                               

           Ζούτσος Αθανάσιος 

                 

3. Πυργιώτης Αλέξανδρος                                        

4. Μαντζώρος Ανδρέας 

5. Δημόπουλος Ιωάννης 

6. Μερτζάνος Γεώργιος                 

7. Κάλανδρος Παναγιώτης 

8. Μερτύρης Παναγιώτης   

 

       

 

Ομόφωνα αποφασίζεται το έκτακτο της συνεδρίασης 

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης της  συνεδρίασης  είπε: 

 

Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή τον 

εορτασμό της Οσίας Ανθούσας κατά την περίοδο από 7 έως 8 Ιουλίου 2016. Επίσης σας 

γνωρίζουμε ότι στον Κ.Α. 00.6443.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 

έχει γραφεί εξειδικευμένη πίστωση ποσού 2.650,00 €  με τίτλο «Δαπάνες εορτασμού Οσίας 

Ανθούσας».                                

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007, οι προμήθειες για την 

εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, 

και η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η 

ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της  προμήθειας και τα 

τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται σε σχετική απόφαση της οικονομικής  επιτροπής, που 

υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη. 
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Ως εκ τούτου, με αφορμή τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας, θα πραγματοποιηθούν μια 

θεατρική παράσταση στο Θέατρο της Πλατείας 25ης Μαρτίου πρώην Κοινότητας Ανθούσας και μια 

μουσική εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία Ανθούσας, την περίοδο από 7 έως 8 Ιουλίου.  

        

Με την υπ’ αριθ. 821/2016 έκθεση ανάληψης δαπάνης ζητήθηκε η διάθεση σχετικής 

πίστωσης και με την υπ’ αριθ. 179/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διατέθηκε ποσό 

2.604,00 € για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά την προμήθεια προσκλήσεων, αφισών και 

πανώ, για την ανάθεση της κατασκευής εξέδρας, της ηχητικής και φωτογραφικής κάλυψης, καθώς 

και για την δαπάνη καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων στην ΑΕΠΙ (Ελλην. Εταιρ. Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας Α.Ε.) για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων.  

 

 Για τη γνωστοποίηση και ενημέρωση των πολιτών καθώς και για την υλοποίηση των 

ανωτέρω εκδηλώσεων απαιτούνται τα κατωτέρω με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη  2.604,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 

 

Α. Κατασκευή εξέδρας: μία εξέδρα 4,00Χ4,00 μέτρων και ύψους 0,85 μέτρων με σκάλα, που θα 

τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Ανθούσας για την υλοποίηση μουσικής εκδήλωσης, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 372,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% (300,00 € άνευ ΦΠΑ + 72,00 € ΦΠΑ 

24% = 372,00 €). 

Β. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη μιας θεατρικής παράστασης στο Θέατρο της Πλατείας 25ης 

Μαρτίου πρώην Κοινότητας Ανθούσας και μιας μουσικής εκδήλωσης στην Κεντρική Πλατεία 

Ανθούσας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.240,00 € συμπερ. ΦΠΑ  24% (1.000,00 € άνευ ΦΠΑ + 

240,00 € ΦΠΑ 24% = 1.240,00 €) και συγκεκριμένα: 

Για τη θεατρική παράσταση στο Θέατρο της Πλατείας 25ης Μαρτίου πρώην Κοινότητας Ανθούσας 

απαιτούνται: 

 10 φωτιστικά σώματα  

 4 ηχεία δορυφόροι τουλάχιστον 400 Wrms  

 5 μικρόφωνα πυκνωτικά  

 1 κονσόλα ήχου 16 καναλιών 

 1 cd player 

 Βάσεις για τη στήριξη των μικροφώνων 

 Βάσεις για τη στήριξη των ηχείων 

 1 Ενισχυτής για την εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισμού 

 Απαραίτητη καλωδίωση για τις συνδέσεις ηχείων, μικροφώνων και ρεύματος 

 1 τεχνικός 

 1 ηχολήπτης 

 

Για την εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία Ανθούσας απαιτούνται: 

 8 φωτιστικά σώματα  

 10 ηχεία τουλάχιστον 400 Wrms έκαστο 

 5 μικρόφωνα   

 1 κονσόλα ήχου τουλάχιστον 16 καναλιών 

 1 cd player 

 Βάσεις για τη στήριξη των μικροφώνων 

 Βάσεις για τη στήριξη των ηχείων 

 Κατάλληλοι ενισχυτές για την εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισμού 

 Καλωδίωση για τις συνδέσεις ηχείων, μικροφώνων και ρεύματος 

 1 τεχνικός 

 1 ηχολήπτης 

Γ. Φωτογραφική κάλυψη μιας θεατρικής παράστασης στο Θέατρο της Πλατείας 25ης Μαρτίου 

πρώην Κοινότητας Ανθούσας και μιας μουσικής εκδήλωσης στην Κεντρική Πλατεία Ανθούσας και 

την παράδοση master CD-ROM με φωτογραφίες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 372,00 € συμπερ. 

ΦΠΑ 24% (300,00 € + 72,00 € ΦΠΑ 24% = 372,00 €). 

Δ. Προμήθεια πανό: 2 τεμάχια, διαστάσεων 600Χ100 cm, από μουσαμά χυτό ευρωπαϊκό 560gr, 

ψηφιακής εκτύπωσης, τετραχρωμία, με ράψιμο μανίκι με σχοινί και ξύλα 130 cm, έναντι 140,00 € 

άνευ ΦΠΑ έκαστο και ενδεικτικής συνολικής δαπάνης 347,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(2 τεμάχια χ 140,00 € = 280,00 € + 67,20 € ΦΠΑ 24%= 347,20 €). 
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Ε. Προμήθεια αφισών: 50 αντίτυπα, διαστάσεων 32Χ45 cm, έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης, 

έναντι 1,40 €  άνευ ΦΠΑ έκαστο και συνολικής δαπάνης 172,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (50 τεμάχια χ 1,40 € = 70,00 € + 16,80 € ΦΠΑ 24%= 86,80 €). 

Ζ. Προμήθεια προσκλήσεων: 200 αντίτυπα, διαστάσεων 21,00 x 10,00 cm, 4χρωμη ψηφιακή 

εκτύπωση σε χαρτί VELVET 150γρ, έναντι 0,45 € άνευ ΦΠΑ έκαστο και ενδεικτικής συνολικής 

δαπάνης 111,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (200 τεμάχια χ 0,45 € = 90,00 € + 21,60 € 

ΦΠΑ 24%= 111,60 €). 

Η. Καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων στην ΑΕΠΙ (Ελλην. Εταιρ. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.) 

συνολικής δαπάνης 74,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (60,00 € άνευ ΦΠΑ + 14,40 € ΦΠΑ 

24% = 74,40 €) 

 

Η οικονομική επιτροπή αφού λάβει υπόψη της: 

- τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 

- την υπ’ αριθ. 179/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

και την ανωτέρω εισήγηση: 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των εκδηλώσεων για 

τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας την περίοδο από 7 έως 8 Ιουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία  

 

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 

Οσίας Ανθούσας την περίοδο από 7 έως 8 Ιουλίου, ως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του 

προεδρεύοντος. 

 

Διαφωνούντων των μελών κ. κ. Παναγιώτη Μερτύρη, Ιωάννη Χαλκίδη και Παναγιώτη 

Κάλανδρου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 228/2016 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος                                                             Τα μέλη 

        Ιωάννης Χαλκίδης                                                 Έπονται 6 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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