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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-4-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..107/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..9ης/17-4-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .17η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 
13853/13-4-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επικαιροποίηση εντολής νοµικής εκπροσώπησης για την 
υπόθεση    ΕNERGA KAI HELLAS POWER». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για παραίτηση από το ένδικο µέσο και της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος  του 
προϋπολογισµού ο.ε 2018 για την   ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου 
της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία: 
α)Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και β) Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια οικοδοµικών υλικών 
και χρωµάτων, οµάδα Β (Υλικά Χρωµατοπωλείου) και οµάδα ∆(Σιδηρικά)».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού µειοδότη ανά οµάδα  
του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων 
κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» 
συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικής 
Περιγραφής για την προµήθεια εντύπων (πανό, αφισών, δίπτυχων, 
τρίπτυχων, προσκλήσεων, µπάνερ, φακέλων και λοιπών εντύπων υλικών)».  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της τεχνικής 
περιγραφής για την προµήθεια Βιβλιοθηκών για τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της 

τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια στολών Παιδικής Χορωδίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση άσκησης ή µη ένδικου µέσου της αναιρέσεως κατά της 
605/18 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου επί της υποθέσεως «ΒΛΑΣΙΟΣ 
ΣΤΥΛ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ»».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κ. Κοκκαλά Αικατερίνης περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από 
πτώση σε φρεάτιο».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού (Αποψίλωση) 
Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού & Εργαλείων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Πλυσίµατος Κάδων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 16ο:« Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης).».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Προµήθεια αναλωσίµων για τους νέους εκτυπωτές του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
(CPV: 30125110-5 - Α∆ΑΜ: 18REQ002933418), β) των σχετικών τεχνικών 
προδιαγραφών και γ) του τρόπου διενέργειας της προµήθειας».  
ΘΕΜΑ 18ο:« ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
& ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος    

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..107/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της 

τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια στολών Παιδικής Χορωδίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 

  Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, 
σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που διατίθενται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από εκείνες τις δαπάνες 
που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε οργάνου, σε 
συνδυασµό (και µε την επιφύλαξη) µε το άρθρο 158 του Ν.3463/06. 

2. τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-Υπηρεσίες - 
Μελέτες” του Ν.3463/06,  

3. 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 

4. 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 

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

6. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
7. Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
8. τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 

∆ιατάκτες, 
9. 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 

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

11. 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)”  
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12. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης 
της προµήθειας 

13. Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) Α∆Σ σχετικά µε την 
Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2018, η οποία 
επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 103503/36449/22-01-2018 Απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25-01-2018, 

14. Την υπ’ αριθµ. 1867/3-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί “Ορισµού 
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου’’. 

15. την υπ’ αριθµ. 87/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) της ανάθεσης 

16. Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής 
Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 18REQ002769301 

17. Την υπ’ αριθµ. 10/2018 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από το 
Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & 
Αθλητισµού  

18. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανωτέρω προµήθεια 
 

Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για: 

1. Την έγκριση δαπάνης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και τον τρόπο εκτέλεσης µε απευθείας 
ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) σε βάρος του  κωδικού εξόδων 
ΚΑ 15.6471.0006 µε την ονοµασία “Έξοδα προµήθειας στολών 
χορωδιακών σχηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου” του Προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2018. 

2. Την έγκριση της υπ΄αριθµ. 10/2018 Τεχνικής Περιγραφής όπως 
συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ” 

 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες-

Υπηρεσίες - Μελέτες” του Ν.3463/06,  
� 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 
� Τις διατάξεις του Π. ∆/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α)  
� Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Β.∆/τος 17.5/15.6.1959 
� Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) 
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� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” 
� την υπ’ αριθ. 87/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Α∆ΑΜ) 
18REQ002769301 
� Την υπ’ αριθ. 10/2018 Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από το 

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & 
Αθλητισµού  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη, τη διάθεση πίστωσης ποσού €2.500,00 σε βάρος 
του  κωδικού εξόδων ΚΑ 15.6471.0006 µε την ονοµασία “Έξοδα 
προµήθειας στολών χορωδιακών σχηµάτων ∆ήµου ∆ιονύσου” του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 µε τρόπο εκτέλεσης µε 
απευθείας ανάθεση (αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016). 

2. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2018 επισυναπτόµενη Τεχνική Περιγραφή 
όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού µε θέµα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Κοιν. Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 10/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 
 

Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00 €, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0006 ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’) 
 

 
 
 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
 
 

ΑΔΑ: 6ΔΗ1Ω93-ΦΥΟ



 

7 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 
29/03/2018 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στολές Παιδικής Χορωδίας ∆ήµου ∆ιονύσου 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Απευθείας Ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
2.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24% 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3  
(Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών 

εκδηλώσεων) 
 

Α∆ΑΜ: 18REQ002769301 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.7135.0011 

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 

 
Η Παιδική Χορωδία αριθµεί 140 χορωδούς που επανδρώνουν τρία τµήµατα: junior, παιδική και 
νεανική χορωδία. 
Ακολουθείται πρωτοποριακό πρόγραµµα διδασκαλίας το οποίο αποσκοπεί στην φωνητική 
εκπαίδευση των χορωδών, χρησιµοποιώντας ειδικές ασκήσεις προθέρµανσης της φωνής και 
των µυών του σώµατος, ευχάριστη και ταχύρρυθµη διδασκαλία των τραγουδιών σύµφωνα µε 
µουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα και βασισµένα στο διαδραστικό µουσικό πρόγραµµα Sibelius. 
Η επιλογή των κατάλληλων τραγουδιών, µε παιδαγωγικούς στόχους την αισθητική 
καλλιέργεια, την ψυχαγωγία, την γνωριµία µε την ελληνική µουσική καθώς και µε αυτή άλλων 
λαών, ώστε το τραγούδι να γίνεται µέσο ψυχικής καλλιέργειας και έκφρασης συναισθηµάτων. 
Το πρόγραµµα συνδυάζει τα τραγούδια µε θεατρική κίνηση, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα, την 
οποία θα    αναλαµβάνει ειδική χορογράφος µε πολύ απλές κινήσεις που όλοι θα µπορούν να 
κάνουν. Βασικός όµως στόχος είναι να προσφέρει στους χορωδούς χαρά, διασκέδαση, 
ικανοποίηση, γνώση, αλλά και καταπληκτικές εµπειρίες και αναµνήσεις από συµµετοχή σε 
δεκάδες συναυλίες και Φεστιβάλ, όπου η Χορωδία ∆ήµου ∆ιονύσου θα αποσπά τις καλύτερες 
κριτικές, ανάµεσα σε διακεκριµένες χορωδίες. 
Για την βέλτιστη παρουσία των τµηµάτων της παιδικής χορωδίας του ∆ήµου, απαιτείται η 
κατάλληλη ενδυµασία των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ήµος θα προβεί στην προµήθεια 
µπλούζας τύπου polo, µε µακρύ µανίκι και γιακά, πικέ ύφανση, σε δύο ή τρία διαφορετικά 
χρώµατα.  
Επίσης, µαζί µε τα µπλουζάκια θα φτιαχτούν σήµατα µε κέντηµα από µεταλλική κλωστή 
(χρυσή ή ασηµένια), επάνω σε µαύρη στρογγυλή τσόχα διαµέτρου 85 mm. 
Στα παιδιά θα δοθεί η οδηγία να συνδυάσουν τα µπλουζάκια που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος µε 
δικά τους µαύρα παντελόνια ή  φούστες, ώστε να δηµιουργήσουν ένα οµοιόµορφο σύνολο – 
στολή. 
Οι στολές καθώς και τα σήµατα, µετά το πέρας κάθε εκδήλωσης θα παραδίδονται στο 
βεστιάριο της χορωδίας του ∆ήµου. 

 
Συγκεκριµένα, οι ανάγκες της προµήθειας των στολών της παιδικής χορωδίας διαµορφώνονται 
ως εξής: 
 
Μπλουζάκια 
Θα είναι τύπου polo, µε µακρύ µανίκι και γιακά, πικέ ύφανση, σε δύο – τρία διαφορετικά 
χρώµατα. 
Το κάθε χρώµα θα αναδεικνύει ένα τµήµα της χορωδίας, ήτοι το πιο ανοιχτό για τα junior 
τµήµατα και το πιο σκούρο για τα παιδικά – νεανικά τµήµατα. Η τελική επιλογή για το πόσα 
µπλουζάκια θα αντιστοιχούν σε κάθε χρώµα και νούµερο, θα γίνει καθ΄υπόδειξη της 
Υπηρεσίας µας.   
Το ύφασµα θα είναι 50% cotton, 50% Polyester, βάρους 200 γραµµαρίων. 
Τα προς προµήθεια µπλουζάκια θα είναι 170 τµχ. στον αριθµό και σε συγκεκριµένα νούµερα 
όπως αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 

ΑΔΑ: 6ΔΗ1Ω93-ΦΥΟ



 

9 

 
ΠΑΙ∆ΙΚΑ UNISEX 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τµχ.) ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τµχ.) 
4 3 XS 25 
6 7 S 24 
8 18 M 15 
10 31 L 10 
12 26 XL 7 
  XXL 4 

ΣΥΝΟΛΟ 85 παιδικά ΣΥΝΟΛΟ 85 unisex 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 ΤΜΧ. 

 
Σήµα 
Μαζί µε τα µπλουζάκια θα φτιαχτούν σήµατα µε κέντηµα από µεταλλική κλωστή (χρυσή ή 
ασηµένια), επάνω σε µαύρη στρογγυλή τσόχα. Τα σήµατα θα είναι σε µορφή κονκάρδας, η 
οποία θα τοποθετείται στα µπλουζάκια µε παραµάνα ή scratch. 
Τα σήµατα θα είναι όσα και τα µπλουζάκια, ήτοι 170 τµχ. σε αριθµό. 
Σχεδιαστικές προδιαγραφές: Η στρογγυλή τσόχα που θα φέρει επάνω το σήµα του ∆ήµου 
∆ιονύσου θα έχει διάµετρο 85 mm και οι διαστάσεις καθώς και η θέση που θα τοποθετείται το 
λογότυπο θα είναι σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Εφαρµογής Λογοτύπου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου.  
 
 
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Η προµήθεια των υλικών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεσα µετά την απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

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

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Το συνολικό κόστος της παρούσας προµήθειας θα ανέλθει µέχρι του ποσού των 2.500,00 €. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 79952100-3 

Α) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΑ UNISEX 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τµχ.) ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τµχ.) 
4 3 XS 25 
6 7 S 24 
8 18 M 15 
10 31 L 10 
12 26 XL 7 
  XXL 4 

ΣΥΝΟΛΟ 85 παιδικά ΣΥΝΟΛΟ 85 unisex 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 ΤΜΧ. 

 
Β) ΣΗΜΑΤΑ 
Σήµατα σε µορφή κονκάρδας  170 τεµάχια 

 
Γενικό Σύνολο € Α + Β Οµάδας (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 2.500,00  € 

Καθαρή Αξία € 2.016,13 € 

ΦΠΑ 24% 483,87 € 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΔΗ1Ω93-ΦΥΟ



 

11 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η παράδοση των στολών θα γίνει µετά την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της µελέτης. 
Η αρµόδια υπηρεσία θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που απαιτείται για 
την υλοποίηση της προµήθειας. 
Τα προµηθευόµενα είδη που αναφέρονται στη µελέτη θα πρέπει να είναι πολύ καλής 
ποιότητας. Τα είδη θα παραδοθούν στην Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που 
θα υποδείξει. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η 
οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγµένα σύµφωνα µε το δείγµα της 
Υπηρεσίας. 
Η τελική επιλογή για το πόσα µπλουζάκια θα αντιστοιχούν σε κάθε χρώµα και νούµερο, θα 
γίνει καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας µας.   
Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωµα επιστροφής του προϊόντος εφόσον η προµήθεια δεν είναι 
σύµφωνη µε τη µελέτη. 

 
 
 
  

Άνοιξη, 29/03/2018 
   
  
 
 
 
 
 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

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

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 79952100-3 

Α) ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΑ UNISEX 

ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τµχ.) ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τµχ.) 
4 3 XS 25 
6 7 S 24 
8 18 M 15 
10 31 L 10 
12 26 XL 7 
  XXL 4 

ΣΥΝΟΛΟ 85 παιδικά ΣΥΝΟΛΟ 85 unisex 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 170 ΤΜΧ. 

 
Β) ΣΗΜΑΤΑ 
Σήµατα σε µορφή κονκάρδας  170 τεµάχια 

 
Γενικό Σύνολο € Α + Β Οµάδας (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  

Καθαρή Αξία €  

ΦΠΑ 24%  

 
 
…………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 
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