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ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την πραγµατοποίηση των θεατρικών παραστάσεων  «Ψέµατα  

ή αλήθεια» και «Interview» σε δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Χαλανδρίου.  

 
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 πολιτιστική υποστήριξη των δηµόσιων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων του Χαλανδρίου.   

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η µε α,α, 1471/8-11-16 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του 

∆ήµου 

7) Το πρωτογενές αίτηµα1 µε Α∆ΑΜ 16REQ005365903  

8) Την µε αριθµό 428/2016 απόφαση ∆.Σ µε Α∆Α: 7ΧΛΙΩΗ∆-ΚΕ5 περί έγκρισης 

σκοπιµότητας για την πραγµατοποίηση πέντε (5) θεατρικών παραστάσεων του έργου 

«Ψέµατα  ή αλήθεια» και επτά (7) θεατρικών παραστάσεων του έργου «Interview», σε 

δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Χαλανδρίου και την έγκριση 

της σχετικής πίστωσης ποσού 3.410,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και 5.642,00 

€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, αντίστοιχα, συνολικού κόστους 9.052,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και για τις δώδεκα (12) παραστάσεις, σε βάρος του 

Κ.Α.: 15.6114.01 του προϋπολογισµού ο.ε. 2016. 

9) Το εγκεκριµένο αίτηµα2 στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ µε Α∆ΑΜ : 16REQ005423172  

                                                           
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: 6ΜΑΡΩΗΔ-ΘΝΙ



10) Τις υποβληθείσες προσφορές, από την «ΕΜΕΙΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, για την πραγµατοποίηση των θεατρικών 

παραστάσεων «Ψέµατα  ή αλήθεια» και «Interview».  

11) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο «πραγµατοποίηση δώδεκα (12) 

θεατρικών παραστάσεων σε δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου 

Χαλανδρίου» προϋπολογιζόµενης συνολικής αξίας 9.052,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του 

ΦΠΑ 24%, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουµε τις καλλιτεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο «πραγµατοποίηση 

δώδεκα (12) θεατρικών παραστάσεων σε δηµόσια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του 

∆ήµου Χαλανδρίου»   

Γ. Αναθέτουµε την πραγµατοποίηση των θεατρικών παραστάσεων «Ψέµατα  ή αλήθεια» και 

«Interview» στο «ΕΜΕΙΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 

ΘΕΑΜΑΤΩΝ, µε Α.Φ.Μ 9 9 8 0 5 0 5 9 5 και στοιχεία επικοινωνίας: οδός Τ σ ά µ η  

Κ α ρ α τ ά σ η  3 0 ,  Α θ ή ν α , Τηλ: 6 9 3 7  0 9 7 1 7 2 , έναντι του ποσού των 7.300,00 € 

επί πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.752,00 €) ήτοι συνολικού ποσού 9.052,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

∆. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους 

και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους, η 

οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6114.01.  

Ε. Οι παραστάσεις θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 

κατόπιν συνεννόησης µε τον εκάστοτε σύλλογο διδασκόντων και σε κάθε περίπτωση από 

την υπογραφή της σύµβασης.  

ΣΤ. 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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