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ΘΕΜΑ: Παροχή ειδικού εξοπλισµού κινηµατογραφικών προβολών για τη συναυλία της 

Φιλαρµονικής στο Φεστιβάλ Ρεµατιάς, 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 ειδικού εξοπλισµού κινηµατογραφικών προβολών 

(οθόνη, projector, ηχεία), για τις ανάγκες πραγµατοποίησης της συναυλίας της 

Φιλαρµονικής του ∆ήµου, στο Θέατρο Ρεµατιάς, στις 11 Σεπτεµβρίου 2017.  

6) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η υπ’ αρίθµ. 1272/23-8-

2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

7) Την 397/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α∆Α: 6Φ∆ΩΩΗ∆-ΓΝ3 σύµφωνα 

µε την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 310,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

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

8) Την µε αριθ. 28328/31-8-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α∆Α 6ΘΡΗΩΗ∆-ΤΑΧ 

9) Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». 

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

ενηµερότητα και γ) αντίγραφο ποινικού µητρώου. 

11) Την αξιολόγηση της υπηρεσίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                           

Την απευθείας ανάθεση για την παροχή ειδικού εξοπλισµού κινηµατογραφικών προβολών 

στην εταιρεία «ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», µε έδρα επί της 

οδού Αγαθηνού 6, Περιστέρι,  Τηλ. 210 4960955, ΑΦΜ 101166523, ∆.Ο.Υ  Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 

για  τις ανάγκες πραγµατοποίησης της συναυλίας της Φιλαρµονικής του ∆ήµου, στο Θέατρο 

Ρεµατιάς, στις 11 Σεπτεµβρίου 2017, µε το προσφερόµενο ποσό των 

310,00€,συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

Η παροχή του ειδικού εξοπλισµού κινηµατογραφικών προβολών θα γίνει µετά την ανάρτηση 

της παρούσης και στις παραπάνω αναφερόµενες ηµεροµηνίες. 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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