
 

                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πύργος,  19.08.2022 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                                        Αριθμ. πρωτ.: 418 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ           
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Σ. Καράγιωργα, ΤΚ 27131, Πύργος    
Τηλέφωνο: 26213 62409 
E-mail: doppyrgou@gmail.com   
 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών/διενέργειας προμηθειών στο πλαίσιο 
διοργάνωσης συναυλίας με το Θάνο Ολύμπιο και Βασίλη Πάτσιο στις 24.08.2022 
στην πλατεία Ανδριάρα στον Πύργο.  
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την αριθμ.: 8/5.4.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΚ3Μ46ΜΛ6Ν-

Μ5Ω) με θέμα «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ» η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ. αρ. πρωτ.: 57923/27.4.2022 απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 6ΥΝΣΟΡ1Φ-9Φ6) και 
τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 28/2022 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 9Ρ7Ζ46ΜΛ6Ν-ΤΜ9) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 158  § 3α του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209  § 9 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε 

από την περ. 38 § 1 του άρθρ. 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχ. 1ο) 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο) και ιδιαιτέρως του 

άρθρου 32 § 1 και 2 περίπτωση β) υποπερίπτωση αα) και των άρθρων 116, 118, 120, 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τον Ν.4782/2021(ΦΕΚ Α 36/9-3-2021) 

5. Την από  03.08.2022 τεχνική περιγραφή & ενδεικτικό προϋπολογισμό 
6. Την υπ’ αριθμ. 29/08.08.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η διοργάνωση της συναυλίας του Θάνου Ολύμπιου και Βασίλη Πάτσιου 
και εξειδικεύτηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις (ΑΔΑ: ΩΝΠΔ46ΜΛ6Ν-7Α0) 

7. Το αριθμ.πρωτ.:393/09.08.2022 πρωτογενές αίτημα, όπως καταχωρήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ   (ΑΔΑΜ: 22REQ011081261 2022-08-09)   

8. Το αριθμ.πρωτ.:397/09.08.2022 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης και ψήφισης – διάθεσης πίστωσης  

9. Την αριθμ. πρωτ.: 399/10.08.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΩΔΛΤ46ΜΛ6Ν-ΣΞ5) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ποσού 
6.750,19€ σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ και ειδικότερα σε βάρος του 
ΚΑΕ 15-6471.0001 με τίτλο «Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων» για τη διοργάνωση συναυλίας του Θάνου Ολύμπιου και Βασίλη 
Πάτσιου στις 24.08.2022, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ α) για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον προαναφερόμενο 
κωδικό, β) τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 4 § 1α του Π.Δ.80/2016 και 
γ)την καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α.α. Α/38 

10. Την από 11.08.2022 καταχώρηση της ως άνω απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ ως έγκριση 
του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ: 22REQ011094397 2022-08-11) 

11. Τις υπ. αριθμ. πρωτ.: 401 & 402/12.08.2022 προσκλήσεις για την υποβολή 
προσφορών και την από 12.08.2022 καταχώρηση της πρώτης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 
22PROC011095488 2022-08-12) 

12. Την από 12.08.2022 τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 
καταστήματος & του αποδεικτικού επίδοσης των ως άνω προσκλήσεων και την 
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ανάρτηση  στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου 

13. Την παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00. 

14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και συγκεκριμένα: 
- Την με αριθμ. πρωτ.: 411/17.08.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.»  
- Την με αριθμ. πρωτ.: 412/17.08.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΛΕΥΘ. 

ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 
- Την με αριθμ. πρωτ.: 413/17.08.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ»  
- Την με αριθμ. πρωτ.: 415/18.08.2022 προσφορά του οικονομικού φορέα 

«ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
15. Για τα πνευματικά δικαιώματα της συναυλίας – έκδοση άδειας δημόσιας χρήσης 

μουσικού ρεπερτορίου από τους κάτωθι οργανισμούς: 
- Την υπ. αρ. πρωτ.: 414/18.08.2022 τεκμηρίωση ποσοστού εκπροσώπησης του 
ρεπερτορίου που θα εκτελεστεί στη συναυλία,  του φορέα ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με το διακριτικό 
τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ» 

- Την υπ. αρ. πρωτ. 416/18.08.2022 τεκμηρίωση ποσοστού εκπροσώπησης του 
ρεπερτορίου που θα εκτελεστεί στη συναυλία, του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  «Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»  

 
αποφασίζουμε 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης της συναυλίας του Θάνου Ολύμπιου και Βασίλη Πάτσιου, στις 

24.08.2022 στην πλατεία Ανδριάρα Πύργου, αναθέτουμε τα κατωτέρω: 

1. Στον οικονομικό φορέα «ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο: «ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ», όπως νομίμως 
εκπροσωπείται από την ΒΡΕΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Γρηγορίου σύμφωνα με το 
αρ.πρωτ.:1918171.2822131/25.07.2022 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με ΑΦΜ 996797530 Δ.Ο.Υ. Α 
Αθηνών (ταχ. δ/νση Ρόμβης 20, ΤΚ 10562 Αθήνα) αναθέτουμε απ΄ ευθείας την 
παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της από 03.08.2022 
τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού και την προσφορά του 
αναδόχου. 
ΑΞΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 3.200,00€ πλέον 768,00 ΦΠΑ 24% ήτοι 3.968,00€ με ΦΠΑ. 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022. 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: πλατεία Ανδριάρα Πύργου  

Λεπτομέρειες επί της ανάθεσης θα ρυθμιστούν με το συμφωνητικό που θα υπογραφεί 
από τον  οικονομικό φορέα . 
 
2. Στον οικονομικό φορέα  «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ»  με 
ΑΦΜ  127859827 Δ.Ο.Υ. Πύργου (ταχ. δ/νση: Πατρόκλου 14-16 και Ζακύνθου 13, ΤΚ 
27100 Πύργος) αναθέτουμε απευθείας την παροχή υπηρεσιών ηχητικής - φωτιστικής 
κάλυψης και ενοικίασης εξέδρας, σύμφωνα με τους όρους της από 03.08.2022 τεχνικής 
περιγραφής  & ενδεικτικού προϋπολογισμού και την προσφορά του αναδόχου. 
ΑΞΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:   

 ηχητική φωτιστική κάλυψη 1.200,00 € πλέον 288,00ΦΠΑ 24% ήτοι 1.488,00€ 
με ΦΠΑ. 
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 ενοικίαση εξέδρας 400,00€ πλέον 96,00ΦΠΑ 24% ήτοι 496,00€ με ΦΠΑ. 
Σύνολο: 1.600,00€ πλέον 384,00ΦΠΑ 24% ήτοι 1.984,00€ με ΦΠΑ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022. 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: πλατεία Ανδριάρα Πύργου. 
Η παρούσα απόφαση, για το συγκεκριμένο τμήμα, έχει θέση σύμβασης δεδομένου ότι η 
αξία της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 
 
3. Στον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ» με  ΑΦΜ  073162480 Δ.Ο.Υ. 
Αμαλιάδας (ταχ. δ/νση Αμαλίας 18, Ρουπάκι ΤΚ 27300 Γαστούνη), αναθέτουμε 
απευθείας την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και τοποθέτησης καρεκλών, σύμφωνα με 
τους όρους της από 03.08.2022 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού 
και την προσφορά του αναδόχου. 
ΑΞΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 100,50 € πλέον 24,12€ ΦΠΑ 24% σύνολο 124,62€ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022. 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: πλατεία Ανδριάρα Πύργου. 
Η παρούσα απόφαση, για το συγκεκριμένο τμήμα, έχει θέση σύμβασης δεδομένου ότι η 
αξία της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 
 
4. Στον οικονομικό φορέα «ΕΛΕΥΘ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως νομίμως 
εκπροσωπείται από τους Βαρουξή Ελευθέριο και Παπαθανασίου Αγγελική, σύμφωνα με 
το αρ. πρωτ.: 1879174.2760608/17.06.2022 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του 
Επιμελητηρίου Ηλείας με  ΑΦΜ  999183224 Δ.Ο.Υ. Πύργου (ταχ. δ/νση Θεμιστοκλέους 
13, ΤΚ 27131  Πύργος), αναθέτουμε την προμήθεια τεσσάρων (4) banner, σύμφωνα με 
τους όρους της από 03.08.2022 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού 
και την προσφορά του αναδόχου. 
ΑΞΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 320,00 € πλέον 76,80€ ΦΠΑ 24% σύνολο 396,80€ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης έως 
την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022. 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Στην έδρα του ΔΟΠΠ – πλ. Σ. Καράγιωργα 
Η παρούσα απόφαση, για το συγκεκριμένο τμήμα, έχει θέση σύμβασης δεδομένου ότι η 
αξία της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 
 
5. Στον φορέα «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  με το 
διακριτικό τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ», με ΑΦΜ 996787272 Δ.Ο.Υ. 
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ (ταχ. δ/νση Παπαδιαμαντοπούλου 7, 11528 Αθήνα) αναθέτουμε απευθείας 
την κάλυψη των πνευματικών δικαιωμάτων για την έκδοση άδειας δημόσιας χρήσης  
μουσικού ρεπερτορίου, της συναυλίας Θάνου Ολύμπιου και Βασίλη Πάτσιου, σύμφωνα 
με τους όρους της από 03.08.2022 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού 
και κατόπιν τεκμηρίωσης του προγράμματος από το αρμόδιο τμήμα της Ένωσης. 
ΑΞΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: 169,44 € πλέον 40,67 ΦΠΑ 24% ήτοι 210,11€ με 
ΦΠΑ. 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: πλατεία Ανδριάρα Πύργου. 
Η παρούσα απόφαση, για το συγκεκριμένο τμήμα, έχει θέση σύμβασης δεδομένου ότι η 
αξία της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  
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6. Στον φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» με ΑΦΜ  999538617 Δ.Ο.Υ. 
Δ΄ Αθηνών  (ταχ. δ/νση: Κοραή 3, Τ.Κ. 10564  Αθήνα) αναθέτουμε απευθείας την κάλυψη 
των πνευματικών δικαιωμάτων για την έκδοση άδειας δημόσιας χρήσης μουσικού 
ρεπερτορίου της συναυλίας Θάνου Ολύμπιου και Βασίλη Πάτσιου στις 24.08.2022, 
σύμφωνα με τους όρους της από 03.08.2022 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, και κατόπιν τεκμηρίωσης του προγράμματος από το αρμόδιο τμήμα 
τους 
ΑΞΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:  53,76€ πλέον 12,90ΦΠΑ 24% ήτοι 66,66€. 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: πλατεία Ανδριάρα Πύργου. 
Η παρούσα απόφαση, για το συγκεκριμένο τμήμα, έχει θέση σύμβασης δεδομένου ότι η 
αξία της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 
 
                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
                                                                    
 
 
 
                                                                                                      ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ                
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