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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-3-2019 

Αρ.Πρωτ:801 

                       ΣΥΜΒΑΣΗ   

Σήμερα την   21η  μηνός  Μαρτίου  2019, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 15.00π.μ. 

στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλονιάς , οι κατωτέρω 

συμβαλλόμενοι: 

1.Άγγελος Κωνσταντάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νόμιμος 

εκπρόσωπος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς  και 

2. Γεώργιος – Εµµανουήλ Αναστασίου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την 

επωνυμία  «Γ.–Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – Θ. ΠΛΑΤΥΠΟΔΗ Ο.Ε. “360 ENTERTAINMENT- 

Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,  Διεύθυνση: Γέλωνος 9 - ΤΚ: 11521, Αθήνα 

ΑΦΜ: 800756444 – Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού , στην οποία ανατέθηκε η  πραγματοποίηση   

συναυλίας  στο Αργοστόλι  στην έναρξη της λειτουργίας του νέου εργοστασίου 

παραγωγής νερού  την Παρασκευή 22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού,   με την υπ' 

αριθμό  73/2019 απόφαση του Προέδρου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που κατά νόμο εκπροσωπεί  την Επιχείρηση , ως 

αναθέτουσα  έχοντας λάβει  υπ’ όψιν του:  

1. Την υπ’ αριθμ. 131/2011 Απόφαση Δ.Σ Κεφαλλονιάς «περί συγχώνευσης 
Κοινωφελών Επιχειρήσεως και Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Κεφαλλονιάς» Φ.Ε.Κ 1211/Α/2011 

2. Την υπ’ αριθμ. 53/2014 Απόφασης Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.Ε. «περί συγκρότησης σε 
Σώμα του Δ.Σ και Ορισμού  Προέδρου της Επιχείρησης». 

3. Την  υπ’ αριθμ.   134/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε  το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. 

4. Την    υπ’ αριθμ. 135/2018  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 
οποία   εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός,  των εξόδων έτους 2019. 

5. Την    υπ’ αριθμ. 30/21-3-2019  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, περί 
κατανομής των εξειδικευμένων πιστώσεων. 
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6. Την    υπ’ αριθμ. 23/21-3-2019  απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης . 

7. Την υπ’ αριθμ.  132/21-3-2019 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης.     
8. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
9. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
11. Την ανάγκη της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ για την παροχή των ανωτέρω προμηθειών  
12. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

επιχείρησης   στο Κ.Α  6119.10. 
13.  Την υπ΄αριθ.  791/21-3-2019 πρόσκληση της Επιχείρησής μας   
14. Την υπ’ αριθμ. 797/21-3-2019 προσφορά που υποβλήθηκε.  
 

-Το γεγονός ότι : 

Α.  Στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2019, έχει εγγραφεί 

πίστωση για το σκοπό αυτό. 

Β.  Η πιο πάνω δαπάνη δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο από το νόμο όριο 

  Γ. Την ανάγκη της επιχείρησης για    πραγματοποίηση συναυλίας  στο Αργοστόλι  στην 

έναρξη της λειτουργίας του νέου εργοστασίου παραγωγής νερού  την Παρασκευή 22 

Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού,   
Ο Πρόεδρος αναθέτει τις κατωτέρω υπηρεσίες   ως κάτωθι:  
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Κ.Α έτους 2019 C P V 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α (€) 

Φ.Π.Α 24% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ 
Φ.Π.Α (€) 

       Πραγματοποίηση  
συναυλίας  με την 
Δημήτρη Μπάση την 
Παρασκευή  22 Μαρτίου  
στο Δημοτικό θέατρο 
Αργοστολίου , ώρα 7.30  
μ.μ, διάρκειας 3 ώρες,  
στα πλαίσια 
πραγματοποίησης  
εγκαινίων στο εργοστάσιο  
παραγωγής νερού,  στο 
Αργοστόλι. 

6119.10- 
Λοιπές αμοιβές 

λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες με 

την ιδιότητα του 
ελεύθερου 

επαγγελματία για την 
πραγματοποίηση 
Πολιτιστικών και 

αθλητικών 
εκδηλώσεων που δεν 
συμπεριλαμβάνονται 

στις ανωτέρω 
χρονικές περιόδους   

 
 
 
 

92312000-1 6.450,00 1.548,00 7.998,00 

 
 
 
  Η συνολική Δαπάνη ανέρχεται  στο ποσό των 7.998,00€(συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α) 
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Ισχύς Σύμβασης : Από  την υπογραφή της σύμβασης και  μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019 . 
Όροι πληρωμής: Η πληρωμή  θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των  υπηρεσιών , με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . Η 

αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του 

ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. Οι 

κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει  την 

επιχείρηση και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή.  

Λοιπές διατάξεις: 

Οι όροι  της σύμβασης  αυτής δεν μπορούν  να μεταβληθούν ή τροποποιηθούν , παρά 

μόνο γραπτώς.  

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε 4 όμοια πρωτότυπα. 

Η παρούσα  σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

Κάθε διαφορά  σχετικά με την ερμηνεία  αυτής θα υπάγεται στην αποκλειστική  

δωσιδικία των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Τα ακόλουθα  έγγραφα  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας για την ισχύ 

της : 

1)H  υπ’ αριθμ.  73/2019  απόφαση  Προέδρου   της  Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ 

2) Η υπ’ αριθμ. .    797/21-3-2019 προσφορά που υποβλήθηκε. 

 

                                                ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 

ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ  Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                      
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