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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Παλλήνη,  20-06-2018 
     ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                             Αρ. πρωτ: 19549 
   ΔΗΜΟ  ΠΑΛΛΗΝΗ                                          
 

                                                               ΑΠΟΦΑΖ 

 
EKTΔΛΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

«Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη ηηρ εκδήλωζηρ ηος 
"Κλήδονα¨ από ηο Δήμο Παλλήνηρ και ηο "Σύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ,  

Κάνηζαρ, Γλςκών Νεπών-Το Κπι-Κπι" 
Ενοικίαζη ησηηικού εξοπλιζμού για ηην εκδήλωζη» 

Ο    Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Ο      
 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ 
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 θαη δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ηελ πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 72, 116, 118 θαη 120. 
 4. Σν ππ’ αξηζ. 41/2018 κε ηίηιν ππεξεζίαο «Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη 

ηηρ εκδήλωζηρ ηος "Κλήδονα¨ από ηο Γήμο Παλλήνηρ και ηο "ύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ, Κάνηζαρ, 
Γλςκών Νεπών-Σο Κπι-Κπι"», ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Δ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ. 

5. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 17527-01/06/2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003204416) πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Δ/λζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ. 

6. Σελ ππ’ αξηζ.: 136/2018  (05/06/2018) (ΑΔΑ: ΩΠΘΞΩΞΚ-2ΥΚ) απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ηελ δηαηέζεθε (ςήθηζε) ε πίζησζε πνζνύ  3.578,64 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 15.6471.0002 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 κε ηίηιν 
«Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη ηηρ εκδήλωζηρ ηος "Κλήδονα¨ 
από ηο Γήμο Παλλήνηρ και ηο "ύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ, Κάνηζαρ, Γλςκών Νεπών-Σο Κπι-
Κπι"».  

7. Σελ ΑΑΤ 993 - 05/06/2018 κε αξηζ. πξση. 18256/08_06_2018 (ΑΔΑ: Ω1ΣΓΩΞΚ-Ζ1Σ) Απόθαζε 
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο  € ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ 
ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ και ΔΞΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ (3.578,64 ), γηα ηελ πιεξσκή ηζόπνζεο δαπάλεο ζε 
βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Δήκνο Παιιήλεο Κ.Α.Ε. 15.6471.0002  (Έμνδα 
πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ηνπ "Κιήδνλα¨ από ην Δήκν 
Παιιήλεο θαη ην "ύιινγν Κξεηώλ Παιιήλεο, Κάληδαο, Γιπθώλ Νεξώλ-Σν Κξη-Κξη") νηθ. έηνπο 2018 γηα 
ηελ Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ηνπ "Κιήδνλα¨ από ην 
Δήκν Παιιήλεο θαη ην "ύιινγν Κξεηώλ Παιιήλεο, Κάληδαο, Γιπθώλ Νεξώλ-Σν Κξη-Κξη" πνπ ζα ιάβεη 
ρώξα ζηηο 23 Θνπλίνπ 2018 πνπ αθνξά ηαθηηθά έμνδα. 

8. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε αξηζκό ΑΔΑΜ 18REQ003226741/08-06-2018. 
9. Σελ αλάγθε ηνπ Δήκνπ γηα ηελ ππεξεζία 41/2018 «Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε 

ζπλδηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ηνπ "Κιήδνλα¨ από ην Δήκν Παιιήλεο θαη ην "ύιινγν Κξεηώλ 
Παιιήλεο, Κάληδαο, Γιπθώλ Νεξώλ-Σν Κξη-Κξη"» κειέηε Σ.Τ. ηνπ Δήκνπ θαη  ησλ αλαθεξόκελσλ ζε 
απηή. 

10. Σελ ππ’ αξηζκό 18897/14-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΘ1ΩΞΚ-94Ρ) απόθαζεο Δεκάξρνπ πεξί έγθξηζε ηνπ ππ’ 
αξηζ. 41/2018 ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ πνπ 
αθνξά ηελ ππεξεζία «Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη ηηρ 
εκδήλωζηρ ηος "Κλήδονα¨ από ηο Γήμο Παλλήνηρ και ηο "ύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ, Κάνηζαρ, 
Γλςκών Νεπών-Σο Κπι-Κπι"».  

11. Σελ  κε αξηζ. πξση. 19070/15-06-2018 ΘΩΜΑΣ N.  XΡHΣTOY «GLOBAL SOUND-ΟΡΓΑΝΧΗ & 

ΗΥΗΣIΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΔΗΛΧΕΧΝ» ΖΑΛΟΓΓΟΤ 13  ΓΕΡΑΚΑ Σ.Κ 153 44 Α.Φ.Μ.:037524362 Δ.Ο.Τ: ΠΑΛΛΗΝΗ   

ΚΘΝ.ΣΗΛ. 6977223807 – 6972046275 djthomas_ch@yahoo.gr  πξνζθιήζε ηνπ Δήκνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 
Δνοικίαζη ησηηικού εξοπλιζμού ηηρ εκδήλωζηρ. 

12. Σε κε αξηζ. πξση. 19454/20-06-2018 ζηνλ Δήκν καο πξνζθνξά ηεο ΘΧΜΑ N.  XΡHTOY 

«GLOBAL SOUND-ΟΡΓΑΝΧΗ & ΗΥΗΣIΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΔΗΛΧΕΧΝ» ΖΑΛΟΓΓΟΤ 13  

ΓΕΡΑΚΑ Σ.Κ 153 44 Α.Φ.Μ.:037524362 Δ.Ο.Τ: ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΘΝ.ΣΗΛ. 6977223807 – 

Ελληνική

https://maps.google.com/?q=%CE%96%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%93%CE%9F%CE%A5+13&entry=gmail&source=g
mailto:djthomas_ch@yahoo.gr
ΑΔΑ: Ω4ΚΣΩΞΚ-ΓΔΩ
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6972046275 djthomas_ch@yahoo.gr  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα Δνοικίαζη ησηηικού εξοπλιζμού ηηρ 
εκδήλωζηρ «Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη ηηρ εκδήλωζηρ ηος 
"Κλήδονα¨ από ηο Γήμο Παλλήνηρ και ηο "ύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ, Κάνηζαρ, Γλςκών 
Νεπών-Σο Κπι-Κπι"».  

13. Σελ από 20-06-2018 εηζήγεζε αλάζεζεο (γλσκνδόηεζε) ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Δήκνπ γηα Δνοικίαζη ησηηικού εξοπλιζμού ηηρ εκδήλωζηρ. 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

    

1. Σελ αλάζεζε ζηελ εηαηξεία  ΘΧΜΑ N.  XΡHTOY «GLOBAL SOUND-ΟΡΓΑΝΧΗ & 

ΗΥΗΣIΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΔΗΛΧΕΧΝ» ΖΑΛΟΓΓΟΤ 13  ΓΕΡΑΚΑ Σ.Κ 153 44 

Α.Φ.Μ.:037524362 Δ.Ο.Τ: ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΘΝ.ΣΗΛ. 6977223807 – 6972046275 

djthomas_ch@yahoo.gr  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Έξοδα πολιηιζηικών 
δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη ηηρ εκδήλωζηρ ηος "Κλήδονα¨ από ηο Γήμο 
Παλλήνηρ και ηο "ύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ, Κάνηζαρ, Γλςκών Νεπών-Σο Κπι-Κπι"» θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ  Δνοικίαζη ησηηικού εξοπλιζμού ηηρ εκδήλωζηρ , έλαληη ζπλνιηθνύ 
πνζνύ ελληαθνζίσλ ελελήληα δύν επξώ (992,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%,  ζύκθσλα κε ηε 
κε αξηζ. 41/2018 κειέηε ππεξεζίαο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ θαη ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξάο ηεο θαη όπσο παξαθάησ: 
 

Κ.Α 30.6142.0050  κε ηίηιν «Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη ηηρ 
εκδήλωζηρ ηος "Κλήδονα¨ από ηο Γήμο Παλλήνηρ και ηο "ύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ, 
Κάνηζαρ, Γλςκών Νεπών-Σο Κπι-Κπι"» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ  Δνοικίαζη ησηηικού 
εξοπλιζμού ηηρ εκδήλωζηρ ζπλνιηθνύ πνζνύ ελληαθνζίσλ ελελήληα δύν επξώ (992,00).   

 

2. Εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηείηαη. 
 

 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο  ζπλνιηθνύ πνζνύ ελληαθνζίσλ ελελήληα δύν επξώ 
(992,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ζα γίλεη ζπλνιηθά  ζύκθσλα κε ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ  ηεο ππεξεζίαο «Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων για ηη ζςνδιοπγάνωζη ηηρ 
εκδήλωζηρ ηος "Κλήδονα¨ από ηο Γήμο Παλλήνηρ και ηο "ύλλογο Κπηηών Παλλήνηρ, 
Κάνηζαρ, Γλςκών Νεπών-Σο Κπι-Κπι"» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ  Δνοικίαζη ησηηικού 
εξοπλιζμού ηηρ εκδήλωζηρ θαη ην πξσηόθνιιν παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή κέρξη ηνπ 
ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ ελληαθνζίσλ ελελήληα δύν επξώ (992,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
 

3. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο / ππεξεζίαο νξίδεηαη γηα  δηάζηεκα από 22-06-2018 κέρξη 24-06-
2018  κε δεδνκέλν όηη ε εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ 23/06/2018 εκέξα άββαην (ηήζηκν 
ερεηηθώλ κεραλεκάησλ θ.ιπ. – δηαδηθαζία εθδήισζεο – απνκαθξύλζεηο).  

 

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
      

 

 

 ΑΘΑΝΑΘΟ ΖΟΤΣΟ 

ΑΔΑ: Ω4ΚΣΩΞΚ-ΓΔΩ
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