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ΑΠΟΦΑΣΗ  03/12 /2019
 O Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλου αφού
έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ‘ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  EΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016 και του άρθρου 203 παρ. 1
του Ν. 4555/2018. 

2. Τον  προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Κ.Α. 00.6443.001
3. Την υπ’ αριθ. 637/2019 ΑΔΑ ΨΝΤΩΩ96-5Η6 ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.  626/2019

ΑΔΑ 64ΓΥΩ96-5Λ8 Απόφαση της  Ο.Ε.  προέγκρισης  και  δέσμευσης πίστωσης  στον
σχετικό  Κ.Α.,  την  2615/2019  Έκθεση  ανάληψης  δαπάνης  με  τη  βεβαίωση  του
Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού  και  τη
δέσμευση στο μητρώο δεσμεύσεων με ΑΔΑ 64ΕΜΩ96-4Υ7 της 27/11/2019, όπως ορίζει
το άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016.

4. Το πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19REQ005955011 και
το εγκεκριμένο αυτού με ΑΔΑΜ: 19REQ005955123

5. Την υπ’ αριθμ. 72549/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ4Ρ9Ω96-ΕΘΧ) για ορισμό
αρμοδιοτήτων των Αντιδημάρχων του Δήμου Βόλου.

6. Την  ανάγκη  διοργάνωσης  εκδηλώσεων  εθιμοτυπικού,  εορταστικού  και  κοινωνικού
χαρακτήρα και την παροχή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων επί του συνόλου των δημοτικών
– τοπικών κοινοτήτων και του πληθυσμού της πόλης και της προβολής και επικοινωνίας
των εκδηλώσεων αυτών προς ενημέρωση του κοινού,  

7. Την από 25/11/2019 πρόσκληση του Τμήματος Επικοινωνίας,  Δημοσίων και  Διεθνών
Σχέσεων, 

8. Την από 25/11/2019 οικονομική προσφορά του   «PANIK ENTERTAINMENT GROUP
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.  Την  ανάθεση  στην  εταιρεία PANIK ENTERTAINMENT GROUP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.  και τον διακριτικό τίτλο «PANIK ENTERTAINMENT
GROUP LTD», που εδρεύει στη Βούλα Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 77), με Α.Φ.Μ. 800350456,
Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής , την υπηρεσία παροχής ψυχαγωγικού προγράμματος με επικεφαλής
την  τραγουδίστρια  Δέσποινα  Βανδή,  την  εξαμελή  ορχήστρα  της  και  τρεις  συνεργάτες  της
τεχνικούς και διευθυντή παραγωγής, για μουσικό πρόγραμμα σε σύμπραξη με τη Συμφωνική
Ορχήστρα Βόλου για την τελετή φωταγώγησης της πόλης του Βόλου την Τρίτη 3/12/2019 και σε
περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα οριστεί από
κοινού με τα συμβαλλόμενα μέρη. Η υπηρεσία αφορά το μουσικό πρόγραμμα, τις αμοιβές και
ασφαλιστικές  εισφορές   των  καλλιτεχνών (ΙΚΑ  –  ΕΦΚΑ),  την  καλλιτεχνική  επιμέλεια  και  τις
μετακινήσεις των καλλιτεχνών.  
2. Το συνολικό κόστος των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων
είκοσι ευρώ (9.920,00€ ευρώ),  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (σε βάρος του  Κ.Α.00.6443.001
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 για τους ανωτέρω λόγους).
3.  Το  σχετικό  χρηματικό  ένταλμα  θα  εκδοθεί  στο  όνομα  του  δικαιούχου  βάσει  νομίμων
δικαιολογητικών.   

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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