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ΘΕΜΑ: Παροχή ειδικών υπηρεσιών πρόσβασης σε κωφούς και βαρήκοους για την 

παρακολούθηση εκδηλώσεων του ∆ήµου, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών »  

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 εδ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) όπως 

προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ 

µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή ειδικών υπηρεσιών πρόσβασης σε κωφούς και 

βαρήκοους για την παρακολούθηση εκδηλώσεων στο Our Festival.  

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η υπ’ αρίθµ. 1271/23-8-

2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

7) Το πρωτογενές αίτηµα1 µε Α∆ΑΜ 17REQ001849589  

8) Την 395/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α∆Α: 727ΤΩΗ∆-ΖΚΟ σύµφωνα µε 

την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 3.670,40 € συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α.: 15.6471.01 του προϋπολογισµού ο.ε. 2017. 

9) Την µε αριθ. 28326/31-8-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α 71Β4ΩΗ∆-492 

10) Το εγκεκριµένο αίτηµα2 στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ µε Α∆ΑΜ: 17REQ001888646  

11) Την υποβληθείσα προσφορά της ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Π. ΧΡΙΣΤΟΣ – ΛΙΜΙΝΑΛ ΑΞΕΣ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ. 

12) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά: α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική 

ενηµερότητα και γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου. 

                                                           
1
 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 

2
 Καταχωρείται  εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 1000€ άνευ Φ.Π.Α. 

 

 

ΑΔΑ: 64Ο0ΩΗΔ-7ΔΜ



13) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                           

Την απευθείας ανάθεση για την παροχή ειδικών υπηρεσιών πρόσβασης σε κωφούς και 

βαρήκοους στην εταιρεία ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Π. ΧΡΙΣΤΟΣ – ΛΙΜΙΝΑΛ ΑΞΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΘΕΑΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, µε έδρα επί της οδού 

Καραϊσκάκη 28 ΑΘΗΝΑ,  Τηλ. 6993 076378, ΑΦΜ 155750597, ∆.Ο.Υ  ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, για  τις 

ανάγκες παρακολούθησης εκδηλώσεων του ∆ήµου, στο Κ. Νεότητας και στο Θέατρο 

Ρεµατιάς σύµφωνα µε την 395/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε το 

προσφερόµενο ποσό των 3.670,40 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

Η παροχή του ειδικών υπηρεσιών πρόσβασης σε κωφούς και βαρήκοους θα γίνει µετά την 

ανάρτηση της παρούσης και στις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση 

του ∆.Σ. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 

πληρωµής, µετά την υποβολή τιµολογίου από τον δικαιούχο και την προσκόµιση των 

νόµιµων δικαιολογητικών.  

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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