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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ..10η/2020.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 25ης-02-2020 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..85/2020.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της..10ης/25-02-2020...∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..25η Φεβρουαρίου 2020.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..5134/21-02-2020..πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του ∆ηµάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

• ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε 
αφορµή την ηµέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004». 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆:« Λήψη απόφασης από την Ο.Ε. ύστερα από ζητήµατα που ανέκυψαν σε 
ασκηθείσα αγωγή κατά του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο:«Λήψη απόφασης ορισµού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νοµική 
εκπροσώπηση του ∆ήµου επί υπόθεσης αίτησης καθορισµού οριστικής τιµής µονάδος και 
αναγνώρισης δικαιούχων». 

ΘΕΜΑ 2ο:«Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικού αναδόχου  για την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων 
επιµόρφωσης στον ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση Πρακτικών, οριστική κατακύρωση αποτελέσµατος ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την ″Ασφάλιση 
Μεταφορικών Μέσων ∆ήµου ∆ιονύσου″, άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης και έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής». 
ΘΕΜΑ 4ο:«Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Εσόδων-
∆απανών έτους 2019 για το ∆΄ τρίµηνο». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
″Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού 
Αναγέννησης″ του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ∆ΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
∆.Κ.ΑΝΟΙΞΗΣ»». 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
∆.Κ.∆ΡΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017″». 
ΘΕΜΑ 8ο:«Αίτηµα του κ.Βαρχαλαµά ∆ιονυσίου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά 
στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακούβα». 
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ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 ο.ε.2020 µε τίτλο 
<∆ικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης ∆ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων> για 
την αποζηµίωση του κ. Τσόκα Αριστείδη και του κ. Κοµιακίδη Αντωνίου». 
ΘΕΜΑ 10ο:«Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε.2020 µε 
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, στην εταιρία «Βλάσιος Στυλ. Καρούλιας Ανώνυµος Βιοµηχανική και 
Εµπορική Εταιρία Ποτών»». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεµάδης Στέφανος             2.Τσεβάς Χρήστος   
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης  
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

                                                                                              
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆.Σ.κ.Λουκάτος Παναγής προσήλθε στο 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ως 
αναπληρωµατικό  µέλος αντί του κου Τσεβά. 
 
       Ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος  εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος  λέγοντας 
ότι και για τις δύο εκδηλώσεις  απαιτείται χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας 
για την ολοκλήρωση των αναθέσεων. 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

 
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία, µε 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά (Ζαµάνης ∆ιονύσιος και 
Τσούκας Παναγιώτης), για τους λόγους που ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, για τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα του θέµατος. 
 
Αριθµός Απόφασης: 85/2020 
 

• ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: «Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε 
αφορµή την ηµέρα της γυναίκας –ΚΑΕ 15.6471.0004». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 

   Έχοντας υπόψη: 
 

1. Παράσταση “Γυναίκα loser” ( Πονεµένες Ιστορίες) της Βίλης Σωτηροπούλου 
Την Θεατρική παράσταση  Γυναίκα loser, έγραψε η Βίλη Σωτηροπούλου κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις ∆ωδώνη και παίχτηκε για δύο σεζόν στο Θέατρο της Ηµέρας σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Μόρτζου. 
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Οι γυναίκες του έργου µοιράζονται τις ιστορίες τους, διατρέχοντας τρεις δεκαετίες πολλά 
θέµατα, έρωτας, σεξ, φιλία, ψυχανάλυση, µοναξιά, καριέρα, ανεργία, κλιµακτήριος, η 
άνοδος και η πτώση της µεσαίας τάξης, όλα επί τάπητος. 
Κείµενο σκηνοθεσία Βίλυ Σωτηροπούλου. Παίζουν Κατερίνα Γιωτάκη, Χαρά Κονταξάκη, 
Άννα Μακρή, Βίλυ Σωτηροπούλου ενώ την µουσική έγραψε ο Χρήστος Θηβαίος. 
Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί  στις 7 Μαρτίου 2020 ηµέρα Σάββατο και ώρα 20:30 
µ.µ. στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 
1.100,00 € συµπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε την ονοµασία “Αµοιβές 
Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2020. 
Επίσης, για την εκδήλωση θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη (κατηγορία 2)  που θα 
καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συµβάσεις του ∆ήµου.  
 
2. Μουσική εκδήλωση για την ηµέρα της γυναίκας  
Μουσική εκδήλωση µε επίκεντρο την ηµέρα της γυναίκας. Μία συναυλία από τρεις 
γυναίκες, φωνή Μαριάννα Πολυχρονίδη, πιάνο Ιω Κυριακίδη και φλάουτο Βικτωρία 
Κυριακίδη. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 8 Μαρτίου 2020 ηµέρα Κυριακή και ώρα 20:30µ.µ. στο 
ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 
682,00 € συµπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε την ονοµασία “Αµοιβές 
Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2020. 
Επίσης, για την εκδήλωση θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη (κατηγορία 2) που θα 
καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συµβάσεις του ∆ήµου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 
“Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 
133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθµιση 
Οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 139/31-08-
2019): 
 “Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος […] 
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των 
εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση 
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η 
απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται 
σχετική απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για µέρος ή το σύνολο των πιστώσεων 
που χρήζουν εξειδίκευσης. 
Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη 
δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού…” 

2. Το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – 
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Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1: 
“∆εν απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] 
απαιτείται προηγούµενη αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αν η 
εκτιµώµενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηµατικό όριο απευθείας 
ανάθεσης από τον δήµαρχο.” 

3. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. βαα του Ν. 4412/2016 “………στόχος της 
σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 
εκδήλωσης,…..” 

5. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε 
θέµα: “Εφαρµογή των διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 
3852/2010”: 
“Από τη δηµοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δηµοτικό συµβούλιο 
δεν έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρµόδιο προς τούτο όργανο είναι η οικονοµική 
επιτροπή” 

6. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – ∆/νση 
Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  

7. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) 
“Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της 
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση 
της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για 
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών” 

8. Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, 
β, οι οποίες ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της “Γενικής Κυβέρνησης”, στους 
οποίους υπάγονται και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού (σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε 
συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το 
αρµόδιο όργανο του φορέα 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 

11. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµων και 
Περιφερειών”, του Ν. 4623/2019 “Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 
για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήµατα” (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019),   

12. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 
Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 

13. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

14. Το άρθρ. 118 (Απευθείας Ανάθεση) του Ν. 4412/16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)”  

ΑΔΑ: Ψ9Ψ7Ω93-ΧΨΔ



5 

15. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης των 
αναθέσεων 

16. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ) 20REQ006334786  

17. Την υπ’ αριθ.4505/34366/09-09-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης 
αρµοδιοτήτων στoν Αντιδήµαρχο Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού & Κοινωνικής 
Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό, 

18. Την ανάγκη του ∆ήµου για τη συγκεκριµένη εξειδίκευση, η οποία συντελεί άµεσα 
στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας, 

 
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 
1. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.100,00 € (συµπ. ΦΠΑ) στην “ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α 
ΜΠΟΥΦΩΝΗ”,  για την παρουσίαση της Παράστασης “Γυναίκα loser” (Πονεµένες 
Ιστορίες) της Βίλης Σωτηροπούλου, στις 7 Μαρτίου 2020 ηµέρα Σάββατο και ώρα 20:30 
µ.µ. στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, µε την ονοµασία 
“Αµοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισµού ο.ε. 2020. 
“ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΠΟΥΦΩΝΗ” , ∆ιεύθυνση: Ήρωος Μάτση 22 Άλιµος ΑΦΜ: 
090090685 ∆ΟΥ:Παλαιού Φαλήρου, έναντι αµοιβής 1.100,00 € (συµπ. ΦΠΑ) 
 
2. Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 682,00 € (συµπ. ΦΠΑ) στην  “Μπόγρη Γ. Άρτεµις” 
για την διοργάνωση συναυλία από τρεις γυναίκες, φωνή Μαριάννα Πολυχρονίδη, πιάνο 
Ιω Κυριακίδη και φλάουτο Βικτωρία Κυριακίδη, στις 8 Μαρτίου 2020 ηµέρα Κυριακή και 
ώρα 20:30 µ.µ. στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, µε την 
ονοµασία “Αµοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισµού ο.ε. 2020. 
“Μπόγρη Γ. Άρτεµις” (Εκτελέστρια µουσικών έργων)  ∆ιεύθυνση: Αθανασίου ∆ιάκου 
11 Ροδόπολη ΑΦΜ: 116765817 ∆ΟΥ: Κηφισιάς, έναντι αµοιβής 682,00 € (συµπ. ΦΠΑ) 

 
Την έγκριση της υπ΄αριθ.04/2020 Τεχνικής Περιγραφής, όπως συντάχθηκε από το 
Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε 
θέµα “Τεχνική Περιγραφή για την πραγµατοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων”, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. 

Την εξειδίκευση πίστωσης για τις υπόλοιπες δαπάνες που θα καλυφθούν από την ετήσια 
σύµβαση ηχοφωτιστικών όπως αναλύονται στο σκεπτικό της εισήγησης. 

 

Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72 και 77 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 14, 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-

2014). 
� Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α). 
� Τις διατάξεις των  άρθρων 77, 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018ΦΕΚ Α’ 

133/19-07-2018). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019). 
� Τις διατάξεις του Ν. 4652/2019. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.2 Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α).  
� Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
� Την εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ.2/100018/0026/30-12-2016 του Υπ. Οικονοµικών. 

ΑΔΑ: Ψ9Ψ7Ω93-ΧΨΔ



6 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Με 5 ψήφους υπέρ και 2 κατά 

 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Ζαµάνη ∆ιονύσιο και Τσούκα Παναγιώτη για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εξειδικεύει  πίστωση ποσού 1.100,00 ΕΥΡΩ στην “ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΠΟΥΦΩΝΗ”, 
Ήρωος Μάτση 22 Άλιµος ΑΦΜ: 090090685 ∆ΟΥ:Παλαιού Φαλήρου, ως αµοιβή για την 
παρουσίαση της Παράστασης “Γυναίκα loser” (Πονεµένες Ιστορίες) της Βίλης 
Σωτηροπούλου, στις 7 Μαρτίου 2020 ηµέρα Σάββατο και ώρα 20:30µ.µ. στο ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0004, µε την ονοµασία “Αµοιβές Καλλιτεχνών” του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2020/ 
 
2.Εξειδικεύει πίστωση ποσού 682,00 ΕΥΡΩ στην  “Μπόγρη Γ. Άρτεµις”(Εκτελέστρια 
µουσικών έργων)  ∆ιεύθυνση: Αθανασίου ∆ιάκου 11 Ροδόπολη ΑΦΜ: 116765817 ∆ΟΥ: 
Κηφισιάς,ως αµοιβή  για την διοργάνωση συναυλία από τρεις γυναίκες, φωνή Μαριάννα 
Πολυχρονίδη, πιάνο Ιω Κυριακίδη και φλάουτο Βικτωρία Κυριακίδη, στις 8 Μαρτίου 2020 
ηµέρα Κυριακή και ώρα 20:30µ.µ. στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου, σε βάρος του ΚΑ 
15.6471.0004, µε την ονοµασία “Αµοιβές Καλλιτεχνών” του προϋπολογισµού ο.ε. 2020. 
 

    3.Εγκρίνει την υπ΄αριθ.04/2020 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές 
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “Τεχνική 
Περιγραφή για την πραγµατοποίηση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων”, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Απόφασης. 

 
4.Εξειδικεύει πίστωση για τις υπόλοιπες δαπάνες που θα καλυφθούν από την ετήσια 
σύµβαση ηχοφωτιστικών. 

 
       Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
Τσουδερός Ιωάννης 

 
Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών  & 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
 

1. Κριεµάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αυτοτελές Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 04/2020  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 
 
 

 
Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ  1.782,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0004 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020. 
 
    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
19. Στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας 
20. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
21. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
22. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
23. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’) 
 
 

 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Άνοιξη, 
24/02/2020 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ιοργάνωση  εκδηλώσεων µε αφορµή την ηµέρα της 
γυναίκας 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 1.782,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

Α∆ΑΜ: 20REQ006334786  

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0004  
“Αµοιβές Καλλιτεχνών” 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων, ο αναλογούν 
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της 
αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
◦ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Παράσταση “Γυναίκα loser” (Πονεµένες Ιστορίες) της Βίλης Σωτηροπούλου 
Την Θεατρική παράσταση  Γυναίκα loser, έγραψε η Βίλη Σωτηροπούλου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
∆ωδώνη και παίχτηκε για δύο σεζόν στο Θέατρο της Ηµέρας σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόρτζου. 
Οι γυναίκες του έργου µοιράζονται τις ιστορίες τους, διατρέχοντας τρεις δεκαετίες πολλά θέµατα, έρωτας, 
σεξ, φιλία, ψυχανάλυση, µοναξιά, καριέρα, ανεργία, κλιµακτήριος, η άνοδος και η πτώση της µεσαίας τάξης, 
όλα επί τάπητος. 
Κείµενο σκηνοθεσία Βίλυ Σωτηροπούλου. Παίζουν Κατερίνα Γιωτάκη, Χαρά Κονταξάκη, Άννα Μακρή, Βίλυ 
Σωτηροπούλου ενώ την µουσική έγραψε ο Χρήστος Θηβαίος. 
Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί  στις 7 Μαρτίου 2020 ηµέρα Σάββατο και ώρα 20:30 µ.µ. στο ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου. 
Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 1.100,00 € συµπ. 
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε την ονοµασία “Αµοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2020. 
Επίσης, για την εκδήλωση θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη (κατηγορία 2)  που θα καλυφθούν από τις 
σχετικές ετήσιες συµβάσεις του ∆ήµου.  
 
2. Μουσική εκδήλωση για την ηµέρα της γυναίκας  
Μουσική εκδήλωση µε επίκεντρο την ηµέρα της γυναίκας. Μία συναυλία από τρεις γυναίκες, φωνή 
Μαριάννα Πολυχρονίδη, πιάνο Ιω Κυριακίδη και φλάουτο Βικτωρία Κυριακίδη. 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 8 Μαρτίου 2020 ηµέρα Κυριακή και ώρα 20:30 µ.µ. στο ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου. 
Το προϋπολογιζόµενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 682,00 € συµπ. ΦΠΑ, 
σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0004 µε την ονοµασία “Αµοιβές Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισµού του ∆ήµου 
ο.ε. 2020. 

Επίσης, για την εκδήλωση θα χρειαστεί ηχοφωτιστική κάλυψη (κατηγορία 2) που θα 
καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συµβάσεις του ∆ήµου.  
 

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Οι συµβάσεις µε την εταιρείες θα πρέπει να πραγµατοποιηθoύν άµεσα µετά την απόφαση της Ο/Ε και µέχρι 
πριν µια µέρα από την ηµεροµηνία της εκδήλωσης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 1.782,00 € συµπ. ΦΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 79952100-3 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1)   Παράσταση “Γυναίκα loser” (Πονεµένες Ιστορίες) 
 “ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΠΟΥΦΩΝΗ”  

Καθαρή Αξία 887,00 € 
ΦΠΑ 24% 213,00 € 

Σύνολο (συµπ. ΦΠΑ) 1.100,00 € 
   

2)  
Μουσική εκδήλωση για την ηµέρα της 
γυναίκας   

 “Μπόγρη Γ. Άρτεµις” (Εκτελέστρια µουσικών έργων)  
 Καθαρή Αξία 550,00 € 
 ΦΠΑ 24% 132,00 € 
 Σύνολο (συµπ. ΦΠΑ) 682,00 € 

 

Καθαρή Αξία 1.437,00 € 
ΦΠΑ 24% 345,00 € 

 
Γενικό Σύνολο  

(συµπ. ΦΠΑ) 1.782,00 € 

 
                                                                                                                                               
 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
εντολών πληρωµής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
◦ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1. Οι συµβάσεις θα πρέπει να πραγµατοποιηθoύν άµεσα µετά την απόφαση της Ο/Ε και µέχρι πριν µια 

µέρα από την ηµεροµηνία των  εκδηλώσεων. 
2. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης υπηρεσίας. 
3. Η  “ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΠΟΥΦΩΝΗ” και η “Μπόγρη Γ. Άρτεµις” (Εκτελέστρια µουσικών έργων) έχει 

υποχρέωση να παραδώσει µε την υπογραφή της Σύµβασης κατάλογο των έργων (µουσικών συνθέσεων 
και τραγουδιών) που πρόκειται να εκτελεσθούν δηµόσια, ο οποίος να περιέχει και τα στοιχεία των 
δηµιουργών των µουσικών έργων, προκειµένου να υπολογισθούν τα αντίστοιχα πνευµατικά δικαιώµατα 
προς την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης ∆ιαχείρισης ∆ικαιωµάτων (ΕΥΕ∆) (αρ. 51Α Ν. 4481/2017). 

4. Σε περίπτωση που κάποια εκδήλωση ακυρωθεί την προκαθορισµένη ηµεροµηνία για λόγους ανωτέρας 
βίας (σεισµός, κακοκαιρία κ.λ.π.), τότε συµφωνείται από κοινού να αλλάξει η ηµεροµηνία. Ο ∆ήµος 
δεσµεύεται ότι σε περίπτωση ακύρωσής της, θα ενηµερώσει τον Ανάδοχο µέχρι τις 09:30π.µ. 

5. Το τιµολόγιο θα εκδοθεί κατόπιν συνεννόησης µε την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου και το κόστος θα 
καταβάλλεται µε την συµπλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών (σύνταξη και υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής), από πλευράς του ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν. 
4412/2016. 

6. Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις στα αρµόδια δικαστήρια. 

 
 

 
Άνοιξη, 24/02/2020 

   
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της 
επιχείρησης…………………………………….………………………………..………………………………………………………………
…… 
…………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… 
µε έδρα τ………………………..……………… οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. 
Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…  
e-mail:…………………………………………………………….. 
 
Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων 
διαδικασίας της εν λόγω σύµβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω 
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαµβάνω την εκτέλεση της µε τις ακόλουθες τιµές: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 79952100-3 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1.   Παράσταση “Γυναίκα loser” (Πονεµένες Ιστορίες) 
  “ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΠΟΥΦΩΝΗ”  

 Καθαρή Αξία  € 
 ΦΠΑ 24%  € 
 Σύνολο (συµπ. ΦΠΑ)  € 

   

2.  
Μουσική εκδήλωση για την ηµέρα της 
γυναίκας   

 “Μπόγρη Γ. Άρτεµις” (Εκτελέστρια µουσικών έργων)  
 Καθαρή Αξία  € 
 ΦΠΑ 24%  € 
 Σύνολο (συµπ. ΦΠΑ) € 

 

 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………….., …………………….…. € 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………….., ……………………………………………..…… 
ΕΥΡΩ. 

………………………………. 
(τόπος και ηµεροµηνία) 

 

Ο Προσφέρων 
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