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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  9/ 2020 

 

Θέμα : Διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών στο κινηματοθέατρο Κώστας Γαβράς 

την εαρινή περίοδο 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Τις διατάξεις των άρθρων 240-242 του Ν. 3463/2006. 

7) την υπ’ αρ. 291/2016 απόφαση του Δ.Σ. περί διαδικασιών αναθέσεων προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει εγκριθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 

16/22-01-2020 απόφαση του Δ.Σ.. 

9) Την υπ’ αρ. Ε17/27-01-2020 απόφαση προέδρου περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης. 

10) Την σχετική απόφαση ανάληψης στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

11) Τη σχετική πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς περί υποβολής προσφοράς. 

12) Τις υποβληθείσες προσφορές 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

α) Την ανάθεση της διοργάνωσης κινηματογραφικών προβολών 12 παιδικών ταινιών και 16 

ταινιών ενηλίκων από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένης της 

παραχώρησης των δικαιωμάτων και της μεταφοράς αυτών, στο κινηματοθέατρο Κώστας Γαβράς 

την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου. στον Καζιάνη Γεώργιο (ΑΦΜ: 101166523, ΔΟΥ: Α’ 

Περιστερίου), με το ποσό των 7.100,00€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα και με την υποβληθείσα 

προσφορά του, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση. 

β) Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή απρόσκοπτη και 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών.  

γ) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.90.00.020 του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Καλλιάφας Αναστάσιος 

ΑΔΑ: Ω0ΖΑΟΕΠΝ-6Θ8
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