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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               25.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  413/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής και κατακύρωση της  ανάθεσης των υπηρεσιών  Πολιτιστικών εκδηλώσεων: 

«ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ» – (πολυσχιδές ψηφιδωτό μουσικών 

χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων. 

 
Σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:30 συνήλθε με τη 

σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας η Οικονομική Επιτροπή σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω χρονικών περιορισμών, 

μετά από την 23098/17-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
οι :  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) 
Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

                                                 
 

Ιστορικό Δημοπράτησης 
 
Με την με αριθμ. 409/14-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΞΠΩΨΕ-ΦΜ4) εγκρίθηκε η 

διενέργεια  ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων , 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης  για την ανάθεση των υπηρεσιών Πολιτιστικών 

εκδηλώσεων «ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ» – (πολυσχιδές 

ψηφιδωτό μουσικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων), εκτιμώμενης αξίας 22.357,20€  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.030,00€,    ΦΠΑ 4.327,20€) ενώ την με αριθμ.πρωτ. 22547/20 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθμ.555/20) (ΑΔΑ: ΨΚΦΦΩΨΕ-ΟΥΧ) αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και 

η διάθεση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό. 

Στις 17-12-20, ημέρα διενέργειας της ανάθεσης , στην επιτροπή κατατέθηκε ένας  φάκελος υποψήφιου αναδόχου 

και συγκεκριμένα από την εταιρία: 

ΑΔΑ: 6958ΩΨΕ-Ζ4Ξ



2 
 

1. Μοδιώτης Νικόλαος-Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, ΑΦΜ 032114532 ΔOY Α’ Θεσσαλονίκης, με 

στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: διεύθυνση Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 

2310.250343/6971.747393, αρ.πρωτ. προσφ. 23018/16-12-20. 

Σύμφωνα με το από 17-12-20 πρακτικό, η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής 

προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που είναι  ακόλουθη: 

α/α Προμηθευτής 
Οικονομική Προσφορά 

Χωρίς Φ.Π.Α Με Φ.Π.Α. 

1. 

Μοδιώτης Νικόλαος-Διοργάνωση Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων,  

με ΑΦΜ 032114532 ΔOY Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

18.030,00€ 22.357,20€   

 

Α) Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού και ειδικότερα τις διατάξεις, του άρθρου 32 και του 
άρθρου 32Α. 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” 

4. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
5. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 
6. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 

Β) Των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής. 

1. Το Τεκμηριωμένο αίτημα με αρ.πρωτ.22547/9-12-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007818750). 
2. Την  από 9-12-2020 Τεχνική Έκθεση από το Γραφείο Πολιτισμού του Τμήματος Παιδείας-Αθλητισμού-

Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού . 
3. Την με αριθμό 555/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΚΦΦΩΨΕ-ΟΥΧ). 
4. Την 401/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΧΩΩΨΕ-Ε4Η) με την οποία έγινε η εξειδίκευση της 

πίστωσης. 
5. Την 409/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΚΞΠΩΨΕ-ΦΜ4) με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διαπραγμάτευσης. 
6. Το από 17/12/2020 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση της 

προσφοράς. 
7. Την υπ’ αριθμ. 22941/15-12-2020 πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς. 
8. Την προσφορά του αναδόχου με αρ. πρωτ. 23018/16-12-2020. 

 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  
 

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 17-12-2020  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Β) Την έγκριση της ανάθεσης των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: «ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ» – (πολυσχιδές ψηφιδωτό μουσικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων),  με 
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τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του 

Ν.4412/2016, στην κάτωθι εταιρεία: 

1) Μοδιώτης Νικόλαος-Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, ΑΦΜ 032114532 ΔOY Α’ Θεσσαλονίκης, με 

στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310.250343/6971.747393, καθαρής  

αξίας 18.030,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 22.357,20€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

       Δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με τους όρους της   

πρόσκλησης, με την τεχνική έκθεση, και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

  
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

(με ψήφους: 7 υπέρ, 1 κατά η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κ., 1 λευκό η Τσομπανοπούλου Μ.) 

 
Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει το από 17-12-2020  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Β) Εγκρίνει την ανάθεση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων: «ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ» – (πολυσχιδές ψηφιδωτό μουσικών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων),  με 

τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του 

Ν.4412/2016, στην κάτωθι εταιρεία: 

1) Μοδιώτης Νικόλαος-Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, ΑΦΜ 032114532 ΔOY Α’ Θεσσαλονίκης, με 

στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: Καλαποθάκη 10, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310.250343/6971.747393, καθαρής  

αξίας 18.030,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 22.357,20€   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με τους όρους της 

πρόσκλησης, με την τεχνική έκθεση, και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  413/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  17.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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