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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Πρακτικού από την 12η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2015 του
Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’ Παιδικής
Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,

                                                               
                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 5  ο   Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για
τη Διοργάνωση Πολιτιστικού Τριημέρου αφιερωμένο στον Πολιτισμό του ελληνισμού
στη Μικρασία».
       Σήμερα την 28η  του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  του έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 18.00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’  Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-
Βουλιαγμένης  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’  αριθμ. Πρωτ.: 3067/24-8-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από
τα μέλη.
   
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του  νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (15) μελών
βρέθηκαν παρόντες δέκα  (10)  εκ  των  οποίων   εννέα  (9)  τακτικά  μέλη  και  1
αναπληρωματικό  και  απόντες   έξι   (6)  τακτικά, έλεγχος απαρτίας  (10/15)  και
συγκεκριμένα:

 ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ                    ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Πρόεδρος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                    Παρών
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 Αντιπρόεδρος (Δημ. Σύμβουλος)     Παρών
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                Δημ. Σύμβουλος                                                         Απών
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ                 Δημ. Σύμβουλος                                                        Απών(αναπλ.)
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ              Δημ. Σύμβουλος                                                        Απών
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                         Δημότης                                               Παρούσα
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ               Δημότης                                                                       Απών               
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ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ                     Δημότης                                                Παρούσα 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Δημότης                                                 Παρών
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        Δημότης                                                 Παρών
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         Δημότης                                                  Παρών
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ               Δημότης                                                  Παρών                       
ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         Εκπρ. Αθλητικών Σωματείων               Παρών
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ             Εκπρ.Αθλητικών Σωματείων                                        Απών
ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ              Εκπρόσωπος εργαζομένων                                          Απών 
         
Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν. 
Ο κ. Σπυράγγελος Πανάς αναπληρώθηκε από την κα Σίνα-Χόβρη Μαρία. 

Tα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε ο υπάλληλος του ΟΑΠΠΑ κος Πρεβενιός Ιωάννης, ο 
οποίος είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. και γι’ αυτό τον λόγο δεν θεωρείται παρών και δεν 
μετέχει της συνεδρίασης με την ιδιότητά του ως μέλος.

Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος  του Δ.Σ.  του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής
Αγωγής Πρόεδρος  κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, αφού πήρε το λόγο  επί του 5ου θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης  με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για
τη Διοργάνωση Πολιτιστικού Τριημέρου αφιερωμένο στον Πολιτισμό του ελληνισμού στη
Μικρασία» ανέγνωσε  στο  Σώμα  την  υπ'  αριθμ.  3131/27-8-2015  Εισήγησή  του  και
παρουσίασε την μελέτη της υπηρεσίας ως ακολούθως :

Ο ΟΑΠΠΑ  σκοπεύει  να  διοργανώσει  ένα  τριήμερο  εκδηλώσεων  για  το
«Μικρασιατικό Ελληνισμό».   Ο Δήμος έχει υποδεχτεί πολλούς πρόσφυγες το ‘’22,
που  δημιούργησαν   μια  δυναμική  κοινότητα  και  διακρίθηκαν   σε  όλες  τις
δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής της περιοχής. Προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Oργανισμού  απαιτείται  η  διοργάνωση  Τριήμερου
Φεστιβάλ, με τίτλο “ Η Μ. Ασία της καρδιάς μας-Ημέρες Μνήμης”.  Οι εκδηλώσεις
θα περιλαμβάνουν έκθεση φωτογραφίας, προβολές ντοκιμαντέρ, ομιλίες, συναυλία,
θεατρικά &  μουσικά  δρώμενα,  καθώς  και  συμμετοχή  πολλών  συλλόγων  με
μαθήματα χορού και μαγειρικής. 
      
    Η Δαπάνη που απαιτείται  σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και ανέρχεται στο
ποσόν  των  29.991,00  €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  η  δε  σχετική πίστωση έχει
εγγραφεί στον ΚΑ 15-6471.009 του εκτελούμενου προϋπολογισμού με τίτλο ’’Έξοδα
πολιτιστικού Μικρασιάτικου τριημέρου’  όπως αποδεικνύεται από την Α-121/2015
ΠΑΥ . 
   Παρακαλούμε  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  τη  διάθεση πίστωσης  για  τη
διοργάνωση  τριήμερου εκδηλώσεων για  το «Μικρασιατικό  Ελληνισμό»  το  μήνα
Σεπτέμβριο 2015,  με τίτλο,  “Η Μ. Ασία της καρδιάς μας”- Ημέρες Μνήμηs,   του
ΟΑΠΠΑ που θα βαρύνει τους Κ.Α.Δ. 15-6471.009 συνολικής, δηλαδή αξίας 29.991,00
ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη και με
τη  διαδικασία  της  απ'  ευθείας  διαπραγμάτευσης  και  την  γνωμοδότηση  της
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   :                      

        Διοργάνωση τριήμερου εκδηλώσεων για το «Μικρασιατικό Ελληνισμό» ,  με τίτλο, “
Η Μ. Ασία της καρδιάς μας-Ημέρες Μνήμης”    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υπάρχει εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2015 του νομικού προσώπου, η οποία αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν   Α-
121/2015 ΠΑΥ. 

ΑΡΘΡΟ 1 Τριήμερο εκδηλώσεων για το «Μικρασιατικό Ελληνισμό»  τον  Σεπτέμβριο του 
2015,  με τίτλο, “ Η Μ. Ασία της καρδιάς μας”-Ημέρες Μνήμης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

STEREO VOICE
Μεταλλίδης

Αντώνιος 
Υπηρεσίες Ήχου

Φωτισμού Εικόνας

Οι εκδηλώσεις  θα περιλαμβάνουν
έκθεση φωτογραφίας, προβολές
ντοκιμαντέρ, ομιλίες, θεατρικά &

μουσικά  δρώμενα, καθώς και συμμετοχή
πολλών συλλόγων με μαθήματα χορού

και μαγειρικής. “

εργασία 1

Ηχητική ,
φωτιστική, ,τεχνική
κάλυψη. Παραγωγή

και εργασίες
υποδοχής κοινού και

για τις 3 ημέρες.

Κάλυψη για 3.000 άτομα Εργασία 1

ΑΡΘΡΟ 2 : Συναυλία- μουσική παράσταση αφιέρωμα στη μνήμη από τη Μικρασιατική 
καταστροφή, με τον Κ.  Μακεδόνα, τον Γρ. Βαλτινό και τη Ζ. Παπαδοπούλου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

“Ηχόχρωμα”, Μύρο
Παπαδοπούλου-

Παραγωγή
-Διοργάνωση
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων

Συναυλία σε μορφή μουσικής
παράστασης με τραγούδια από τα έργα

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ και ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ,
τραγούδια από το δίσκο ΣΜΥΡΝΗ και

λαϊκά τραγούδια της Μικράς Ασίας  της
αρχής του 20ου  αιώνα εκτελεσμένα με το

ηχόχρωμα της εποχής. Προβολή
φωτογραφιών και βίντεο της εποχής πριν
και κατά τη διάρκεια της καταστροφής.“

εργασία 1

Πνευματικά
δικαιώματα ΑΕΠΙ εργασία 1
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 :  Τριήμερο εκδηλώσεων για το «Μικρασιατικό Ελληνισμό» ,  με τίτλο, “ Η Μ. Ασία 
της καρδιάς μας”-Ημέρες Μνήμης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή

μονάδας Συνολική τιμή

STEREO VOICE
Μεταλλίδης Αντώνιος 

Υπηρεσίες Ήχου
Φωτισμού 

Ηχητική , φωτιστική,
,τεχνική κάλυψη.

Παραγωγή και
εργασίες υποδοχής
κοινού και για τις 3

ημέρες.

Οι εκδηλώσεις  θα περιλαμβάνουν
έκθεση φωτογραφίας, προβολές
ντοκιμαντέρ, ομιλίες, θεατρικά &

μουσικά  δρώμενα, καθώς και
συμμετοχή  συλλόγων με μαθήματα

χορού και μαγειρικής. Κάλυψη για 3000
άτομα

εργασία 1 13.357,75 € 13.357,75 €

ΑΡΘΡΟ 2 :   Συναυλία- μουσική παράσταση αφιέρωμα στη μνήμη απο τη Μικρασιατική 
καταστροφή, με τον Κ.  Μακεδόνα, τον Γρ. Βαλτινό και τη Ζ. Παπαδοπούλου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

Τιμή
μονάδας Συνολική τιμή

“Ηχόχρωμα”,
Μύρο

Παπαδοπούλου
- Παραγωγή

-Διοργάνωση
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων

Συναυλία σε μορφή μουσικής
παράστασης με τραγούδια από

τα έργα ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ και
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ,
τραγούδια από το δίσκο

ΣΜΥΡΝΗ και λαϊκά τραγούδια
της Μικράς Ασίας  της αρχής

του 20ου  αιώνα εκτελεσμένα με
το ηχόχρωμα της εποχής.

Προβολή φωτογραφιών και
βίντεο της εποχής πριν και κατά
τη διάρκεια της καταστροφής.“

εργασία 1 10.500,00
€ 10.500,00 €

Πνευματικά
δικαιώματα

ΑΕΠΙ 
Για άρθρο 2 εργασία 1 525,00 € 525,00 €
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Σύνολο : 24.382,75 €
ΦΠΑ :       5.608,03 €
Στρογγυλοποίηση :           0,22 €
Γενικό Σύνολο :               29.991,00 €  
                                                                      

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1  ο   :
Ισχύουσες Διατάξεις :
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :

• αρθρο  25 του Π.Δ. 60/2007 περί απευθείας διαπραγματευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης.

• άρθρο 6 του ΠΔ 60/2007 περί οικονομικών ορίων
• άρθρο 2 παρ. 11 περ.γ' Π.Δ. 60/2007 περί δημοσίευσης διαγωνισμού
• άρθρο 11 παρ.4 του Π.Δ. 28/1980 περί όρων σύμβασης
•  Π.Δ. 346/98 περί ανάθεσης υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   :
Συμβατικά Στοιχεία :
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
Η μελέτη - τεχνική περιγραφή
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι προσφορές

ΑΡΘΡΟ 3  ο   :
Έγκριση Αποτελέσματος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης :
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις   
άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007

ΑΡΘΡΟ 4  ο   :
Υπογραφή Σύμβασης :
Ο ανάδοχος στον οποίο  θα κατοχυρωθεί εργασία η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 
ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Ο χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υπογραφή της. Σε περίπτωση κατά την 
οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Προέδρου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου .

ΑΡΘΡΟ 5  ο   :
Σύμβαση :
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και 
της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. Η σύμβαση 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη , καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους
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3. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες
4. Τα προς προμήθεια είδη - εργασίες και την ποσότητα
5. Την συμφωνηθείσα τιμή
6. Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών
7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη
8. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
9. Τον τρόπο παραλαβής
10. Τον τρόπο πληρωμής
11. Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας
12. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών
13. Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   :
Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας :
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, εκδήλωσης έως 30/12 του έτους
2015  και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7  ο   :
Τόπος Εκτέλεσης :
Οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  θα  παρασχεθούν  στον  αντίστοιχο  χώρο  στον  οποίο  έχει
προγραμματιστεί  να  διεξαχθεί  η  εκδήλωση  αλλά  και  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  των
προβών.

ΑΡΘΡΟ 8  ο   :
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εκδήλωσης:
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εκδήλωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή  που έχει 
ορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο 

ΑΡΘΡΟ 9  ο   :
Τρόπος Πληρωμής :
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει μετά το πέρας της εκδήλωσης,
μετά την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και  την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου,  ενώ η πληρωμή δεν θα
υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού (Π.Δ. 166/2003). 

 Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του νομικού
μας προσώπου, εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο : 
Την  έγκριση  της  δαπάνης  και  τη  διάθεση  πίστωσης  για  τη  διοργάνωση  τριήμερου
εκδηλώσεων για το «Μικρασιατικό Ελληνισμό»  τον μήνα  Σεπτέμβριο 2015,  με τίτλο, “ Η
Μ. Ασία της καρδιάς μας”- Ημέρες Μνήμης,   του ΟΑΠΠΑ που θα βαρύνει τους Κ.Α.Δ. 15-
6471.009    συνολικής,  δηλαδή  αξίας  29.991,00  ευρώ,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στη  μελέτη  και  με  τη  διαδικασία  της  απ'  ευθείας
διαπραγμάτευσης .

   Το Διοικητικό Συμβούλιο
             Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Επτά  (7) ψήφους υπέρ και ένα 1 λευκό (Πέτροβιτς) 
(Από την ψηφοφορία απέχουν οι σύμβουλοι οι οποίοι είναι μέλη της επιτροπής

αξιολόγησης προσφορών : Σφήκα/ Φαρμακίδη)

Την διοργάνωση τριήμερου εκδηλώσεων για το «Μικρασιατικό Ελληνισμό» ,  με 
τίτλο, “ Η Μ. Ασία της καρδιάς μας-Ημέρες Μνήμης” .

Την διάθεση πίστωσης για τον σκοπό της εκδήλωσης ποσού 29.991,00€ στον Κ.Α.   
15-6471.009 του εκτελούμενου προϋπολογισμού με τίτλο ’’Έξοδα πολιτιστικού 
Μικρασιάτικου τριημέρου’  σύμφωνα με  την Α-121/2015 ΠΑΥ .   

Την αποδοχή της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορά την ανάθεση 
στους συγκεκριμένους προμηθευτές των εργασιών για την διοργάνωση της 
εκδήλωσης.  

Τους όρους της απευθείας διαπραγμάτευσης για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης , ως ακολούθως : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Την εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκή πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2015 του νομικού προσώπου, η οποία αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν   Α-121/2015 
ΠΑΥ. 

ΑΡΘΡΟ 1 Τριήμερο εκδηλώσεων για το «Μικρασιατικό Ελληνισμό»  τον  Σεπτέμβριο του 
2015,  με τίτλο, “ Η Μ. Ασία της καρδιάς μας”-Ημέρες Μνήμης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

STEREO VOICE
Μεταλλίδης

Αντώνιος 
Υπηρεσίες Ήχου

Φωτισμού Εικόνας

Οι εκδηλώσεις  θα περιλαμβάνουν
έκθεση φωτογραφίας, προβολές
ντοκιμαντέρ, ομιλίες, θεατρικά &

μουσικά  δρώμενα, καθώς και συμμετοχή
πολλών συλλόγων με μαθήματα χορού

και μαγειρικής. “

εργασία 1

Ηχητική ,
φωτιστική, ,τεχνική
κάλυψη. Παραγωγή

και εργασίες
υποδοχής κοινού και

για τις 3 ημέρες.

Κάλυψη για 3.000 άτομα Εργασία 1

ΑΡΘΡΟ 2 : Συναυλία- μουσική παράσταση αφιέρωμα στη μνήμη από τη Μικρασιατική 
καταστροφή, με τον Κ.  Μακεδόνα, τον Γρ. Βαλτινό και τη Ζ. Παπαδοπούλου.

ΑΔΑ: 7Κ2ΕΟΚ0Κ-ΓΟΒ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

“Ηχόχρωμα”, Μύρο
Παπαδοπούλου-

Παραγωγή
-Διοργάνωση
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων

Συναυλία σε μορφή μουσικής
παράστασης με τραγούδια από τα έργα

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ και ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ,
τραγούδια από το δίσκο ΣΜΥΡΝΗ και

λαϊκά τραγούδια της Μικράς Ασίας  της
αρχής του 20ου  αιώνα εκτελεσμένα με το

ηχόχρωμα της εποχής. Προβολή
φωτογραφιών και βίντεο της εποχής πριν
και κατά τη διάρκεια της καταστροφής.“

εργασία 1

Πνευματικά
δικαιώματα ΑΕΠΙ

εργασία 1

ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 1 :  Τριήμερο εκδηλώσεων για το «Μικρασιατικό Ελληνισμό» ,  με τίτλο, “ Η Μ. Ασία 
της καρδιάς μας”-Ημέρες Μνήμης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή

μονάδας Συνολική τιμή

STEREO VOICE
Μεταλλίδης Αντώνιος 

Υπηρεσίες Ήχου
Φωτισμού 

Ηχητική , φωτιστική,
,τεχνική κάλυψη.

Παραγωγή και
εργασίες υποδοχής
κοινού και για τις 3

ημέρες.

Οι εκδηλώσεις  θα περιλαμβάνουν
έκθεση φωτογραφίας, προβολές
ντοκιμαντέρ, ομιλίες, θεατρικά &

μουσικά  δρώμενα, καθώς και
συμμετοχή  συλλόγων με μαθήματα

χορού και μαγειρικής. Κάλυψη για 3000
άτομα

εργασία 1 13.357,75 € 13.357,75 €

ΑΡΘΡΟ 2 :   Συναυλία- μουσική παράσταση αφιέρωμα στη μνήμη απο τη Μικρασιατική 
καταστροφή, με τον Κ.  Μακεδόνα, τον Γρ. Βαλτινό και τη Ζ. Παπαδοπούλου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

Τιμή
μονάδας Συνολική τιμή
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“Ηχόχρωμα”,
Μύρο

Παπαδοπούλου
- Παραγωγή

-Διοργάνωση
Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων

Συναυλία σε μορφή μουσικής
παράστασης με τραγούδια από

τα έργα ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ και
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ,
τραγούδια από το δίσκο

ΣΜΥΡΝΗ και λαϊκά τραγούδια
της Μικράς Ασίας  της αρχής

του 20ου  αιώνα εκτελεσμένα με
το ηχόχρωμα της εποχής.

Προβολή φωτογραφιών και
βίντεο της εποχής πριν και κατά
τη διάρκεια της καταστροφής.“

εργασία 1 10.500,00
€ 10.500,00 €

Πνευματικά
δικαιώματα

ΑΕΠΙ 
Για άρθρο 2 εργασία 1 525,00 € 525,00 €

Σύνολο : 24.382,75 €
ΦΠΑ :       5.608,03 €
Στρογγυλοποίηση :           0,22 €
Γενικό Σύνολο :               29.991,00 €  
                                                                      

   ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1  ο   :
Ισχύουσες Διατάξεις :
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :

• αρθρο  25 του Π.Δ. 60/2007 περί απευθείας διαπραγματευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης.

• άρθρο 6 του ΠΔ 60/2007 περί οικονομικών ορίων
• άρθρο 2 παρ. 11 περ.γ' Π.Δ. 60/2007 περί δημοσίευσης διαγωνισμού
• άρθρο 11 παρ.4 του Π.Δ. 28/1980 περί όρων σύμβασης
•  Π.Δ. 346/98 περί ανάθεσης υπηρεσιών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   :
Συμβατικά Στοιχεία :
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
Η μελέτη - τεχνική περιγραφή
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι προσφορές

ΑΡΘΡΟ 3  ο   :
Έγκριση Αποτελέσματος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης :
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις   
άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007

ΑΡΘΡΟ 4  ο   :
Υπογραφή Σύμβασης :
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Ο ανάδοχος στον οποίο  θα κατοχυρωθεί εργασία η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 
ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Ο χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υπογραφή της. Σε περίπτωση κατά την 
οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση 
Προέδρου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου .

ΑΡΘΡΟ 5  ο   :
Σύμβαση :
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και 
της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. Η σύμβαση 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :

14. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
15. Τα συμβαλλόμενα μέρη , καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους
16. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες
17. Τα προς προμήθεια είδη - εργασίες και την ποσότητα
18. Την συμφωνηθείσα τιμή
19. Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών
20. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη
21. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
22. Τον τρόπο παραλαβής
23. Τον τρόπο πληρωμής
24. Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας
25. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών
26. Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 6  ο   :
Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας :
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, εκδήλωσης έως 30/12 του έτους
2015  και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7  ο   :
Τόπος Εκτέλεσης :
Οι  ανωτέρω  υπηρεσίες  θα  παρασχεθούν  στον  αντίστοιχο  χώρο  στον  οποίο  έχει
προγραμματιστεί  να  διεξαχθεί  η  εκδήλωση  αλλά  και  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  των
προβών.

ΑΡΘΡΟ 8  ο   :
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εκδήλωσης:
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εκδήλωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή  που έχει 
ορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο 

ΑΡΘΡΟ 9  ο   :
Τρόπος Πληρωμής :
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Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει μετά το πέρας της εκδήλωσης,
μετά την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και  την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου,  ενώ η πληρωμή δεν θα
υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού (Π.Δ. 166/2003). 

Η  απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 84 /2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
 
                   Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
                                                                             ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
                                                                             ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ(αναπληρωματική)
                                                                             ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
                                                                             ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ
          ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ               ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                                                                             ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                                                             ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                                                             ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ 
                                                                             ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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