
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..10η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-6-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..142/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..10η/12-6-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. 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. ..16984/8-6-2017.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου 
∆ροσιάς  και λήψη σχετικής απόφασης». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Παροχή 

Υπηρεσιών Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου και λήψη 
σχετικής απόφασης» . 

ΘΕΜΑ 3ο: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (5.508.00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του ΑΓΓΕΛΙ∆Η 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για 
την Προµήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής 
– Υπόγειων Κάδων)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια υλικού 
και λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων, λογισµικού παρακολούθησης συντήρησης 
και υλικού και λογισµικού έκδοσης δελτίων κίνησης», β) της µελέτης και γ) των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών δηµοπράτησης 
και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆.Κ. ∆ροσιάς έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση της µελέτης και των 
όρων της διακήρυξης για την Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου 
∆ιονύσου και ορισµός επιτροπής για την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισµού “». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον "Μικροβιολογικό & 
Χηµικό Έλεγχο Νερού" και β) την υπ' αριθ. 4/2017 µελέτη». 
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 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..142/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Παροχή 

Υπηρεσιών Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου και λήψη 
σχετικής απόφασης» . 

 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
    Με την υπ αριθ. 90/11-4-2017 (Α∆Α 7Κ55Ω93-ΒΩ7) απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκαν: α) η αναγκαιότητα για  την Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου, β) η ανάθεση παροχής των παραπάνω 
Υπηρεσιών µε συνοπτικό ∆ιαγωνισµό και γ) η δαπάνη και διάθεση της πίστωσης 
30.000,00€ για το έτος 2017 σε βάρος του Κ.Α 15.6471.0001 µε την ονοµασία " 
Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων " . 
          Με την υπ’ αριθ. 96/9-5-2017( Α∆Α ΩΑΛΗΩ93-Ζ1Ι) απόφαση  της Οικονοµικής 
Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 5/2015 µελέτη που συνέταξε το Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού "Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη 
Εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου'' µε πρωτογενές αίτηµα (17REQ005971452 2017-03-24) 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 30.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%,  β)  καταρτίστηκαν οι όροι 
της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού . 
 Με την υπ αριθ 1311/14003/12-5-2017 ( 17PRQC0061782792017-5-12) Απόφαση 
∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 25.5.2017. 
 
 Στις 25/5/2017 η Επιτροπή συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 96/9-5-2017( Α∆Α: 
ΩΑΛΗΩ93-Ζ11) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδρίασε και συνέταξε το 
πρακτικό Νο 1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το 
οποίο:  
 
 
Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκαν εµπρόθεσµα οι εξής προσφορές : 

 
1) ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ-ΚΟΥΚΗΣ Ν. - Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. µε αριθµ.πρ. 15394/24-

05-2017 
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2) Κ. SOUND & LICHTS-ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ∆. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ µε αριθµ.πρ. 15311/24-
05-2017 

 
Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν να καταθέσουν φάκελο 
ενώπιον της επιτροπής  οι ακόλουθες επιχειρήσεις: 
 

3) ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-OLOGRAMMA P.A.L.S. (Εκπρόσωπος: Καράµπελας 
Ξενοφών) 

4) ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
 
Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου 

ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωράει στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι:  Όλοι οι φάκελοι ήταν 
πλήρης σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.   
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο 
και οι οποίοι συµµετέχουν: 
 
 

Α/Φ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ-ΚΟΥΚΗΣ Ν. - Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 
2. Κ. SOUND & LICHTS-ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ∆.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-OLOGRAMMA P.A.L.S. 
4. ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

 

Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των 
συµµετεχόντων  είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.   
 
Κατόπιν και αφού κανείς εκ των παρισταµένων υποψηφίων δεν εξέφρασε αντίρρηση, η 
Επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών. 
 
Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αναδειχθεί µε βάση την 
χαµηλότερη προσφέρουσα τιµή ανά εκδήλωση, σε σύνολο των επτά επί µέρους 
κατηγοριών. 
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Α/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ/ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (€) συµπ. 

ΦΠΑ 24% 

ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ-

ΚΟΥΚΗΣ Ν. - Π. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο.Ε. 

Κ. SOUND & 

LICHTS - 

ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ 

∆. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΗΛΙΑΣ-

OLOGRAMMA 

P.A.L.S. 

ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

1. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος 
εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων. 

70,00 59,00 70,00 60,00 50,00 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος 
εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων µε επιπρόσθετη ενοικίαση 
εξοπλισµού σκηνής (monitors, µικρόφωνα, βάσεις κ.λ.π.)  

300,00 280,00 297,60 250,00 170,00 

3. 

Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους µε συµµετοχή 
επαγγελµατία DJ (πανηγύρια, µικρές συναυλίες κ.ά.)  
Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και 
µικρότερος εξοπλισµός σκηνής. 

500,00 460,00 496,00 400,00 400,00 

4. 

Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων 
(∆ιονύσια, πλατείες, θέατρα κ.ά.) Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει 
ακουστικά τους θεατές και µεγαλύτερος εξοπλισµός σκηνής. 

800,00 680,00 781,20 650,00 650,00 

5. 
Παραστάσεις Α΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο, δύο 
πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου και στήσιµο, 
πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου) 

2.000,00 2.000,00 1.426,00 1.850,00 1.200,00 

6. 

Παραστάσεις Β΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο τρεις 
πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του Λυκείου Άνοιξης. Επίσης 
θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες µόνο µε τον φωτισµό 
της πλατείας.) 

2.000,00 2.000,00 1.426,00 1.850,00 1.800,00 

7. 

Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο µεγάλων 
απαιτήσεων (∆ιονύσια, πλατείες κ.ά.). 

1.000,00 840,00 781,20 850,00 700,00 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ  
6.670,00 6.319,00€ 5.278,00 € 5.910,00 € 4.970,00 € 
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Έτσι οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη προσφέρουσα τιµή 
ανά εκδήλωση, σε σύνολο των επτά επί µέρους κατηγοριών αποτυπώνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ-ΚΟΥΚΗΣ Ν. - Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.  6.319,00 € 

2. Κ. SOUND & LICHTS-ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ∆.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.278,00€ 

3. ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-OLOGRAMMA P.A.L.S. 5.910,00 € 

4. ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 4.970,00 € 

 

 

 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1) τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, όπως αυτές ελέγχθηκαν από την 
Επιτροπή και που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 
2) το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 
3) τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της προκήρυξης αυτού του 
διαγωνισµού 
 
Προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισµού 
«Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου 
∆ιονύσου», προϋπολογισµού δαπάνης  30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
στον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, ο οποίος κατέθεσε την χαµηλότερη προσφορά. 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό.  
 
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
• Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  

• του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31-3-2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση  
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

 
 
 προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για :  
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1. Η έγκριση του πρακτικού  Νο 1, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού. 
2. Η κατακύρωση του διαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και 
Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου στον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ .  µε ΑΦΜ 047139990 ∆ΟΥ Κηφισιάς  και έδρα Λ. Μαραθώνος 81 
Άνοιξη   ΤΚ 145 69 ,  ως προσωρινό  ανάδοχο µε τις κάτωθι τιµές ανά εκδήλωση  και 
µέχρι  του ποσού των 30.000,00€  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

1. Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων. 50,00 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων µε 
επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισµού σκηνής (monitors, µικρόφωνα, βάσεις κ.λ.π.)  

170,00 

3. 
Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους µε 
συµµετοχή επαγγελµατία DJ (πανηγύρια, µικρές συναυλίες κ.ά.)  
Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και µικρότερος εξοπλισµός σκηνής. 

400,00 

4. 
Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους 
κατά την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων (∆ιονύσια, πλατείες, θέατρα κ.ά.) 
Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και µεγαλύτερος εξοπλισµός σκηνής. 

650,00 

5. 
Παραστάσεις Α΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο, δύο πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. 
Στεφάνου και στήσιµο, πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου) 

1.200,00 

6. 
Παραστάσεις Β΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο τρεις πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του 
Λυκείου Άνοιξης. Επίσης θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες µόνο µε τον φωτισµό της πλατείας.) 

1.800,00 

7. 
Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους 
κατά την πραγµατοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων (∆ιονύσια, πλατείες κ.ά.). 

700,00 

 

                                                                    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
� Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.  
� του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
� Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31-3-2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση  

∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ 

 
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στη 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1, της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη 
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου. 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό, για την Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και 
Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου στον ΜΑΚΡΗ ΚΩΝ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ  µε ΑΦΜ 047139990 ∆ΟΥ Κηφισιάς  και έδρα Λ. Μαραθώνος 81 
Άνοιξη ΤΚ 145 69,  ως προσωρινό  ανάδοχο µε τις κάτωθι τιµές ανά εκδήλωση  
και µέχρι  του ποσού των €30.000,00.  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

1. Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων. 50,00 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων µε 
επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισµού σκηνής (monitors, µικρόφωνα, βάσεις κ.λ.π.)  

170,00 

3. 
Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους µε 
συµµετοχή επαγγελµατία DJ (πανηγύρια, µικρές συναυλίες κ.ά.)  
Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και µικρότερος εξοπλισµός σκηνής. 

400,00 

4. 
Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους 
κατά την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων (∆ιονύσια, πλατείες, θέατρα κ.ά.) 
Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και µεγαλύτερος εξοπλισµός σκηνής. 

650,00 

5. 
Παραστάσεις Α΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο, δύο πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. 
Στεφάνου και στήσιµο, πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου) 

1.200,00 

6. 
Παραστάσεις Β΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο τρεις πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του 
Λυκείου Άνοιξης. Επίσης θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες µόνο µε τον φωτισµό της πλατείας.) 

1.800,00 

7. 
Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους 
κατά την πραγµατοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων (∆ιονύσια, πλατείες κ.ά.). 

700,00 

 

                    
 Η απόφαση αυτή δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

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

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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