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ΘΕΜΑ: «Ανάθεση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο 
Δήμο Περιστερίου» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως  
τροποποιήθηκε με την παρ.1  του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α΄139/31.08.2019)«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» 

2) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

3) 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. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

5) Τις διατάξεις  της παραγράφου Ζ του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 

6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 
7) Τις διατάξεις  της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης" 
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8) Τις διατάξεις του άρθρου 107 «Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α147)» του 
Ν.4497/13.11.2017 «Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 

9) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄ 19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της 
Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό». 

10) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/01.04.2019) «Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την 
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» 

11) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 ) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

12) Τις διατάξεις Ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες 
διατάξεις». 

13) Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.Αριθμ.76928/2021 (Β’ 3075/13-07-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).». 

14) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 47304/02.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΛΨΞΩΞ2-Π6Τ) Απόφαση Δημάρχου 
περί ορισμού Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων αυτών. 

15) Την εξασφαλισμένη  πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων διαχειριστικής χρήσης  έτους  
2022 του Δήμου στην υπό στοιχεία Κ.Α. 15.6142.101 με τίτλο  «Αμοιβές νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσία  για στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την 
ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής  και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου)» 

16) Την υπ’ αριθμ.5/29.07.2022 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού 
& Νέας Γενιάς , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

17) Το υπ’ αριθμ.πρωτ.οικ.37380/04.08.2022 αίτημα της Δ/νσης νσης Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  για την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.720,00€  για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου» (ΑΔΑΜ: 
22REQ011058583) 

18) Την υπ’ αριθμ.756/09.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011086693 – ΑΔΑ: Ψ0ΑΜΩΞ2-5ΨΥ),  
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   

19) Την υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.38283/10.08.2022 απόφαση Αντιδημάρχου για την έγκριση της υπ’ 
αριθμ. 5/29.07.2022 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & 
Νέας Γενιάς , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  (ΑΔΑ: 6ΔΤ5ΩΞ2-122) 

20) Την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 38292/10.08.2022 πρόσκληση  προς την Εταιρεία στην εταιρεία 
“CULTCOM – Conferences,Consulting & Heavy Industry Solutions IKE” με διακριτικό τίτλο 
« CULTCOM»περί υποβολής προσφοράς. (ΑΔΑΜ : 22PROC011087747) 

21) Την  υπ’ αριθμ. Πρωτ. 38716/17.08.2022 υποβληθείσα προσφορά της ανωτέρω εταιρείας 
22) Την αναγκαιότητα  της ανάθεσης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 

στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Αναθέτουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης στο 
Δήμο Περιστερίου,   σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5/29.07.2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς , Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,  στην εταιρεία “CULTCOM – 
Conferences, Consulting & Heavy Industry Solutions IKE” με διακριτικό τίτλο « CULTCOM»  με 
στοιχεία επικοινωνίας, οδός ΣΤΑΔΙΟΥ 61 , Τ.Κ. 105 51 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,   Α.Φ.Μ. 801287880 , 
Δ.Ο.Υ  Α’ ΑΘΗΝΩΝ,  Τηλέφωνο  210 3600020 , email  cultcom@cultcom.gr, έναντι του ποσού των 
34.720,00   € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε θέματα 
στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού 
για την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και της 
απασχόλησης στο Δήμο 
Περιστερίου 

Εργατοώρες  560 50,00 28.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00 
    ΦΠΑ 24% 6.720,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 34.720,00 

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

και θα βαρύνει την υπό στοιχεία  Κ.Α. 15.6142.101 πίστωση με τίτλο  «Αμοιβές νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Υπηρεσία  για στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ενίσχυση 
της Κοινωνικής Συνοχής  και της απασχόλησης στο Δήμο Περιστερίου)» προϋπολογισμού εξόδων 
διαχειριστικής χρήσης 2022. 

   Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την 
διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. 

    Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ημέρα διενέργειας της ανάθεσης εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο. 
         Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη 
και σύμφωνα με τη μελέτη εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών. 
 
 
                                                                                           Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                    

  
-Κοινοποιήσεις : 
– Τ.Δ.                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ 
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