
                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ Σελίδα 1 από 2 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Παλλήνη, 19-06-2018 
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. πρωτ: 19421 

   ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                          
 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
EKTΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του 

"Κλήδονα¨ από το Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης,  

Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι" 

Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας για την εκδήλωση» 
Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ     

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 
Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 72, 116, 118 και 120. 

 4. Το υπ’ αριθ. 41/2018 με τίτλο υπηρεσίας «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση 
της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, 
Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι"», τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17527-01/06/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003204416) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

6. Την υπ’ αριθ.: 136/2018  (05/06/2018) (ΑΔΑ: ΩΠΙΞΩΞΚ-2ΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και την διατέθηκε (ψήφιση) η πίστωση ποσού  3.578,64 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α 15.6471.0002 του οικονομικού έτους 2018 με τίτλο 
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ 
από το Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-
Κρι"».  

7. Την ΑΑΥ 993 - 05/06/2018 με αριθ. πρωτ. 18256/08_06_2018 (ΑΔΑ: Ω1ΤΓΩΞΚ-Ζ1Τ) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευση πίστωσης ύψους  € ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (3.578,64 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 15.6471.0002  (Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το Δήμο 
Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι") οικ. έτους 2018 για 
την Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το 
Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι" που θα λάβει 
χώρα στις 23 Ιουνίου 2018 που αφορά τακτικά έξοδα. 

8. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 18REQ003226741/08-06-2018. 
9. Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία 41/2018 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη 

συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών 
Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι"» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και  των αναφερόμενων σε 
αυτή. 

10. Την υπ’ αριθμό 18897/14-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΘ1ΩΞΚ-94Ρ) απόφασης Δημάρχου περί έγκριση του υπ’ 
αριθ. 41/2018 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που 
αφορά την υπηρεσία «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, 
Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι"». 

11. Την  με αριθ. πρωτ. 19068/15-06-2018 ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

Υπηρεσίες  Κονίτσης 13  Τ.Κ. 18345  Μοσχάτο ΑΦΜ 999778324 ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 

122358202000 ΤΗΛ. 6944651083 FAX: 210-9517736 πρόσκληση του Δήμου μας και συγκεκριμένα για 

Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας της εκδήλωσης. 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 19151/18-06-2018 στον Δήμο μας προσφορά της ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-

ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ Υπηρεσίες  Κονίτσης 13  Τ.Κ. 18345  Μοσχάτο ΑΦΜ 999778324 ΔΟΥ 

Ελληνική

https://maps.google.com/?q=%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5+3+%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+15344&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5+3+%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+15344&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5+3+%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+15344&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5+3+%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+15344&entry=gmail&source=g
ΑΔΑ: ΨΚ2ΣΩΞΚ-ΖΝΨ
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ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122358202000 ΤΗΛ. 6944651083 FAX: 210-9517736  και συγκεκριμένα για 

Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας της εκδήλωσης «Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το Δήμο Παλλήνης 
και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι"».  

13. Την από 19-06-2018 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
για Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας της εκδήλωσης. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

    

1. Την ανάθεση στην εταιρεία  ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

Υπηρεσίες  Κονίτσης 13  Τ.Κ. 18345  Μοσχάτο ΑΦΜ 999778324 ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 

122358202000 ΤΗΛ. 6944651083 FAX: 210-9517736  για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο 

«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του 
"Κλήδονα¨ από το Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών 
Νερών-Το Κρι-Κρι"» και συγκεκριμένα για την  Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας της 
εκδήλωσης , έναντι συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων πενήντα έξη ευρώ και εξήντα τέσσερα 
(1.656,64) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με τη με αριθ. 41/2018 μελέτη υπηρεσίας 
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφοράς της και όπως παρακάτω: 
1. 1.200 πτυσσόμενες  πλαστικές καρέκλες (0,59 € ανά τεμάχιο) σύνολο χωρίς Φ.Π.Α 708,00 €. 
2.    400 μεταλλικά τραπέζια (0,58 € ανά τεμάχιο) σύνολο χωρίς Φ.Π.Α 232,00 €. 
3. 1 εξέδρα 6 μέτρα Χ 4 μέτρα  και ύψος 0.85 εκ. (24 τ.μ., 16,50 ευρώ ανά τ.μ.)  σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α  396,00 €. 
 

Κ.Α 30.6142.0050  με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, 
Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι"» και συγκεκριμένα για την  Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων 
και εξέδρας της εκδήλωσης συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων πενήντα έξη ευρώ και εξήντα 
τέσσερα (1.656,64). 

 

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 
 

 
Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω υπηρεσίας  συνολικού ποσού εννιακόσια τριάντα ευρώ (930,00) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα γίνει συνολικά  ή τμηματικά ανάλογα με τις παραπάνω 
παρεχόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα με την εκτέλεση των εργασιών  της υπηρεσίας «Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από το 
Δήμο Παλλήνης και το "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών Νερών-Το Κρι-Κρι"» και 
συγκεκριμένα για την  Ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας της εκδήλωσης και το 
πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή μέχρι του συνολικού ποσού των χιλίων 
εξακοσίων πενήντα έξη ευρώ και εξήντα τέσσερα (1.656,64) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

3. Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας / υπηρεσίας ορίζεται για  διάστημα από 22-06-2018 μέχρι 24-06-
2018  με δεδομένο ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται την 23/06/2018 ημέρα Σάββατο (Τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων και εξέδρας – διαδικασία εκδήλωσης – απομακρύνσεις).  

 

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

      

 

 

 

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ 

https://maps.google.com/?q=%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5+3+%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+15344&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5+3+%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3+15344&entry=gmail&source=g
ΑΔΑ: ΨΚ2ΣΩΞΚ-ΖΝΨ
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