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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βαρβέρης  
∆ιεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας & Τοµπάζη 18, ΤΚ 152 32 
Τηλέφωνο: 210 6820464 
e-mail: tm.politismou@halandri.gr 
 

ΘΕΜΑ: Πραγµατοποίηση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2017, της συναυλίας σε ύφος 

της Folk Music και του Singer songwriter µε την Αλεξάνδρα Λέρτα και την ορχήστρα της, 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 πραγµατοποίηση του ετήσιου Φεστιβάλ πολιτιστικών 

εκδηλώσεων στο Θέατρο της Ρεµατιάς προς όφελος των πολιτών.   

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η υπ’ αρίθµ. 1144/5-7-17  

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

7) Το πρωτογενές αίτηµα1 µε Α∆ΑΜ 17REQ001637983. 

8) την µε αριθµό 236/2017 απόφαση ∆.Σ µε Α∆Α: ΩΒΙ2ΩΗ∆-7ΥΥ µε την οποία έχει 

ψηφιστεί η σκοπιµότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου και του 

Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2017 και την 315/2017 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α∆Α: ΨΓ3ΘΩΗ∆-ΑΓΙ σύµφωνα µε την οποία έχει ψηφιστεί και 

εγκριθεί συνολική πίστωση, για τις ως άνω εκδηλώσεις, ποσού 47.152,40 € σε βάρος του 

Κ.Α.: 15.6471.01 του προϋπολογισµού ο.ε. 2017.  

9) Την µε αριθ. 24081/17-7-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α 7Γ∆ΟΩΗ∆-ΥΚΙ 

και Α∆ΑΜ 17REQ001703181. 

10) Την υποβληθείσα προσφορά, της ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΛΕΡΤΑ, για τη συµµετοχή στο Φεστιβάλ 

Ρεµατιάς 2017 µε τη συναυλία σε ύφος της Folk Music και του Singer songwriter µε την 

Αλεξάνδρα Λέρτα και την ορχήστρα της. 

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

ΑΔΑ: 7ΤΦ1ΩΗΔ-ΟΔ7



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

ενηµερότητα και γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου. 

12) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουµε τη συµµετοχή στο Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2017 και την πραγµατοποίηση της 

συναυλίας σε ύφος της Folk Music και του Singer songwriter µε την Αλεξάνδρα Λέρτα και 

την ορχήστρα της, προϋπολογιζόµενης αξίας 1.860,00 € συµπεριλαµβανοµένων των 

νόµιµων κρατήσεων, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 

Β. Αναθέτουµε την πραγµατοποίησή της στην Αλεξάνδρα Λέρτα, µε Α.Φ.Μ 079297071, 

∆.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ και στοιχεία επικοινωνίας: ΚΗΦΙΣΟΥ 15 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, Τηλ: 6974 486769, 

email: alexandralerta@gmail.com, έναντι του ποσού των 1.860,00 € συµπεριλαµβανοµένων 

των νόµιµων κρατήσεων. 

 

Γ. Η συναυλία θα πραγµατοποιηθεί, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεµατιάς 2017, το Σάββατο 26 

Αυγούστου 2017 στο Θέατρο Ρεµατιάς. 

 

∆. 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. 15.6471.01. 

 

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

πληρωµής, µετά την έκδοση απόδειξη δαπάνης (τίτλος κτήσης) από το λογιστήριο του 

∆ήµου και την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο.  

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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