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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Γήκαξρνο Γήκνπ Καιπκλίσλ, έρνληαο ππ’ όςηλ ηνπ

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/10
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/80
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06
Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
Σν άξζξν 133 ηνπ Ν. 4270/14
Σελ ππ’ αξηζκ. 33/2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σελ ππ’ αξηζκ. 77/2016 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

Πποκηπύζζει
Πξόρεηξν Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ εθηέιεζεο γηα ηελ ππεξεζία «Γηνξγάλσζε Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ» κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ
28/80 πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 9.987,60€ κε ηνλ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ.
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
28/1980 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Ο.Σ.Α.», ησλ άξζξσλ 266, 268
θαη 270 ηνπ ΠΓ 410/1995 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο», ηνπ άξζξνπ 13 λ.
2503/1997 ηελ ππ’ αξηζ. Κ.Τ.Α /Κ/24241/2045/07-05-2008, ηελ ππ’ αξηζ.
Π1/3305/2010 ΦΔΚ 1789/12-11-2010.
Άπθπο 2ο:Σόπορ – Ημέπα- Ώπα Γιαγυνιζμού
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ηελ 3ε ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα Πέκπηε
ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. Ώξα έλαξμεο
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε 10:00π.κ. θαη ώξα ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ε
11:00. Μεηά ηε ιήμε ηεο ώξαο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ θακία πξνζθνξά δελ γίλεηαη
δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άπθπο 3ο:Γεκηοί ζηον Γιαγυνιζμό
Γεθηνί ζηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη εγγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ηνπο ή ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο νξγάλσζε ή εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα βάζεη ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ηνπο, εθηέιεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ.
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Άπθπο 4ο:ςμβαηικά ηεύση
Η δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο θαζώο θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 28/80 Σα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο δεκνπξαζίαο θαηά ζεηξά ηζρύνο
είλαη:
1. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο.
2. Πξνϋπνινγηζκόο
3. Η ηερληθή πεξηγξαθή
Άπθπο 5ο: Πποζόνηα και δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ – Τποβολή πποζθοπών .
ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί εηαηξείεο ή ηδηώηεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα
παξνρήο
ππεξεζηώλ.
Η
ζπκκεηνρή
ζην
δηαγσληζκό
πξνϋπνζέηεη
όηη
ν
δηαγσληδόκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθεξύμεσο απηήο θαη όηη απνδέρεηαη
όινπο ηνπο όξνπο αλεπηθύιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο από ην δηαγσληδόκελν
απνηειεί ηεθκήξην όηη απηόο είρε θαη έιαβε ππόςε θαηά ηε ζύληαμε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο ππεξεζίαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά
ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο.
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη σο εμήο:
Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη:
α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ ππεξεζία.
γ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ.
ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν
πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε κία ζεηξά όια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
Μέζα ζηνλ εμσηεξηθό θάθειν θαη επί
ππάξρνπλ:
α)
β)

πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο ζα

Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο Δλεκεξόηεηαο
Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη ζε πνηνπο θνξείο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
γ)
Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από όινπο ηνπο θνξείο ηνπο νπνίνπο ζύκθσλα κε
ηελ παξαπάλσ ππεύζπλε δήισζε ππνρξενύηαη θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ.
δ)
Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ
δηαγσληδόκελνπ ζ’ απηό ή βεβαίσζε
άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα
δεκόζηα αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ έμη κήλεο πξηλ ηε δηελέξγεηα
ηνπ δηαγσληζκνύ
ζη) Τπεύζπλε δήισζε (άξζξνπ 8 Ν. 1599/1986) όηη έιαβε πιήξε γλώζε ησλ όξσλ
ηεο δηαθεξύμεσο θαη όηη απνδέρεηαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα θαζώο
θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνύο ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. .
Δθ’ όζνλ ηα αλσηέξσ έγγξαθα, δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε,
ε πξνζθνξά ζεσξείηαη ειιηπείο θαη δελ ιακβάλεηαη ππόςε επηζηξέθεηαη δε ζηελ
πεξίπησζε απηή, ρσξίο λα αλνηρζεί, ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ
θπξίσο πξνζθνξά.
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή όζσλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό όηη
νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη αςηοπποζώπυρ, ζύκθσλα δε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1832/89 νη Αλώλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνύληαη από κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ ηνπο πκβνπιίνπ ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, νη
Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, νη Οκόξξπζκεο θαη Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείεο
εθπξνζσπνύληαη από ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή από άιιν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
πξόζσπν.
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Β.

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ζα ππάξρεη θαιά ζθξαγηζκέλνο
ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξάο κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη όια
ηα πξνεγνύκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, θαη
ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο όπνπ κέζα ζα ππάξρεη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
δηαγσληδόκελνπ ζπκπιεξσκέλε ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο
επηβαξύλεηαη κε ηηο δαπάλεο δεκνζηεύζεσο πεξηιήςεσο θαη δηαθεξύμεσο ηνπ
δηαγσληζκνύ θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθνύ.
6ο Παπαλαβή και αποζθπάγιζη πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα
κέρξη ηελ νξηδόκελε ώξα ιήμεσο απνδνρήο πξνζθνξώλ, πνπ νξίδεη ην άξζξν 2 ηεο
παξνύζαο.
ε θάζε θάθειν, πνπ παξαδίδεηαη, εθ’ όζνλ βεβαησζεί ε από ην
δηαγσληδόκελν λόκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην
πξαθηηθό, ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αύμσλ αξηζκόο. Αλαγξάθεηαη αθόκε ζην
πξαθηηθό θαη ε ηπρόλ επίδνζε πξνζθνξάο, ρσξίο ηε ζύγρξνλε θαηάζεζε
πηζηνπνηεηηθνύ ηαπηόηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ηνπ από ην ιόγν απηό
απαξάδεθην απηήο (πξνζθνξάο).
Όηαλ πεξάζεη ε ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξύζζεηαη ε ιήμε ηεο
παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη ηνύην ζηα πξαθηηθά απαγνξεπνκέλεο γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν ηεο απνδνρήο κεηαγελεζηέξαο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο
ηνπ δηαγσληζκνύ εθηόο αλ ε επίδνζε πξνζθνξώλ πνπ άξρηζε πξηλ από ηελ ώξα
ιήμεσο ηεο απνδνρήο ησλ, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ώξα απηή.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ελώ ζπλερίδεηαη δεκόζηα ε
ζπλεδξίαζε αξρίδεη από ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαθέισλ θαηά
ζεηξά επηδόζεσο θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα ζε θάζε θάθειν επξηζθόκελα
έγγξαθα, πεξηιεπηηθά κελ αιιά θαηά ηξόπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζύκθσλν ή όρη,
πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθεξύμεσο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ.
Ο εζσηεξηθόο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο,
αλαγξάθεηαη δε ζ’ απηό ν απηόο αύμσλ αξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ πξνζθνξώλ, νη
παξεπξηζθόκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε
γίλεηαη κπζηηθή.
Η επηηξνπή κπζηηθώο ζπλεδξηάδνπζα ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ
δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γηα ηνπο απνθιεηζζεζνκέλνπο.
Δλ ζπλερεία κεηαηξέπεηαη θαη πάιη ε ζπλεδξίαζε ζε δεκόζηα θαη
αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ απνθιείζζεθαλ θαη ν ιόγνο ηνπ απνθιεηζκνύ
ηνπο.
ηε
ζπλέρεηα
αλνίγνληαη
νη
Οηθνλνκηθέο
Πξνζθνξέο
όζσλ
δελ
απνθιείζζεθαλ.
Ο αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνύ θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ θαη ζε
ρξόλν όρη κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ νύηε κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Δάλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζε απηέο ηηο
πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγύεζε θαιήο
εθηέιεζεο, εθαξκόδνληαη γη’ απηόλ νη πξνβιεπόκελεο από ην Π.Γ. 28/80
θπξώζεηο.
Η ζύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, πνπ
πξσηνθνιιείηαη απζεκεξόλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ

7οΑνακήπςξη μειοδόηη
Αλάδνρνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θεξύζζεηαη απηόο πνπ πξνζθέξεη ηε
ζπλνιηθή ρακειόηεξε ηηκή. Δάλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή,
δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμύ ηνπο.
ΑΡΘΡΟ

Άπθπο 6ο:Υπόνορ Παπάδοζηρ
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Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εθδειώζεηο ζην ρξόλν πνπ ζα
ηνπ δεηεζνύλ από ηελ ππεξεζία θαη ζην ηόπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε ππεξεζία.
Άπθπο 7ο: Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εθδειώζεηο πνπ αλαγξάθνληαη
παξαθάησ.
Άπθπο 8ο:Ανηιππήζειρ καηά ηηρ δημοππαζίαρ
Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη ζηελ
Δπηηξνπή πνπ έθαλε ην δηαγσληζκό, κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα από
ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Αλ ε έλζηαζε θαηαηεζεί ζην Γήκν,
πξσηνθνιιείηαη θαη απζεκεξόλ δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή πνπ ελήξγεζε ην
δηαγσληζκό. Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ κεηά
ησλ ηπρόλ ελζηάζεσλ, επί ησλ
νπνίσλ πξέπεη λα ιάβεη αηηηνινγεκέλε απόθαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθ’ όζνλ
ην Γεκνηηθό πκβνύιην δελ έρεη επηθπιάμεη δηθαίσκα επηθπξώζεσο απνζηέιιεηαη
ζηελ Πεξηθέξεηα γηα επηθύξσζε.
Άπθπο 9ο:Αποκλειζμόρ ςμμεηοσήρ
ηνλ δηαγσληζκό δελ ζα γίλνληαη δεθηνί όζνη απνθιείζηεθαλ ή θεξύρζεθαλ
έθπησηνη θαηά ην παξειζόλ θαη όζνη δελ παξέρνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
ηα ερέγγπα ηεο πιήξνπο θαη ηέιεηαο εθπιεξώζεσο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο.
Άπθπο 10ο:Κςπώζειρ – Δπανάλητη δημοππαζίαρ
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη
εληόο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο
θαηαθύξσζεο
γηα
ηελ
ππνγξαθή
ηεο
ζύκβαζεο,
πξνζθνκίδνληαο
θαη
ηελ
πξνβιεπόκελε εγγύεζε 5% επί ηνηο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ρσξίο Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ

11ο
Οη δαπάλεο δεκνζηεύζεσο πεξηιήςεσο ηεο δηαθεξύμεσο απηήο ηα ινηπά έμνδα
ηνπ δηαγσληζκνύ αξρηθνύ θαη ελδερόκελα επαλαιεπηηθνύ, θαη ηα έμνδα ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ κε ηα απαξαίηεηα αληίγξαθα, βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν πνπ ηνπ
θαηαθπξώζεθε νξηζηηθά ε δεκνπξαζία.
Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο γηα ην
Γεκόζην, εηζθνξέο θιπ.
Γηα όηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 1416/84 θαη ηνπ από 175/15-6-1959 Β.Γ.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο αλαιπηηθόο πξνϋπνινγηζκόο δαπαλώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθδειώζεσλ
έρεη σο εμήο:
Α/Α

ΣΙΣΛΟ ΔΚΓΗΛΩΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΟ

1
1.1

ΔΚΓΗΛΩΗ ΜΔ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ
ΗΜΔΡΑ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΣΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ
ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
Ακνηβή Σεζζάξσλ Μνπζηθώλ

ΣΗΝ 1.200,00
ΣΗ

1.2

Ηρεηηθή Κάιπςε ηεο Δθδήισζεο

700,00

2.

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΗΝ ΥΩΡΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

600

2.1

Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ

300,00

2.2

Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

300,00

07/03/2016

500,00

13/03/2016

ΑΔΑ: 67Η3ΩΕΞ-Α4Ο

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5

ΔΚΓΗΛΩΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΟΝ
ΠΑΝΟΡΜΟ
Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο
300 Αλαςπθηηθά 330ml
Αγνξά Παξαδνζηαθνύ Φαγεηνύ
ΔΚΓΗΛΩΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΗΝ
ΡΙΝΑ ΣΟΤ ΒΑΘΤ
Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Μεηαθνξέο Δμεδξώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

1.435,00

14/03/2016

375,00
500,00
210,00
350,00

975,00
375,00
100,00
500,00

14/03/2016

ΜΟΤΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 25ηρ ΜΑΡΣΙΟΤ
25/3/2016

5.1
5.2

Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

875,00
375,00
500,00

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Δκδήλυζη Κςπιακήρ ηος Πάζσα
Ακνηβή 5 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο
100 θηιά ςεηό θξέαο (αξλί)
500 αλαςπθηηθά 330ml
500 Απγά

2.925,00
625,00
800,00
1.000,00
350,00
150,00

7

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΒΡΑΒΔΙΩΝ
–
ΔΠΑΙΝΩΝ
ΣΟΤ 600,00
ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΔΣΟΤ
2015
ρεδίαζε – Δθηύπσζε 130 Δπαίλσλ
400,00
Μπνπθέο (αλαςπθηηθά, γιπθά)
200,00

7.1
7.2

ςνολικό Κόζηορ συπίρ ΦΠΑ
ΦΠΑ 16%
ςνολικό Κόζηορ με Φ.Π.Α.

8.610,00
1.377,60
9.987,60

01/05/2016

04/04/2016

ΑΔΑ: 67Η3ΩΕΞ-Α4Ο

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παπούζα μελέηη αθοπά ηην διοπγάνυζη
Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ γηα ην
έηνο 2016
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80
ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ
Ν.2362/95 θαη ηεο ππ’ αξηζ. αξηζ.35130/739/09-08-2010
Απόθαζεο Τπ. Οηθνλνκηθώλ.
Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζηα 8.610,00€ άλεπ Φ.Π.Α. 16% πνπ ζα
βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ 2016. Έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζην
πξνϋπνινγηζκό ζηνλ θσδηθό Κ.Α. 15-6471.0005.
Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα εθδειώζεσλ έρεη σο εμήο:
Α/Α

ΣΙΣΛΟ ΔΚΓΗΛΩΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΟ

1
1.1

ΔΚΓΗΛΩΗ ΜΔ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ
ΗΜΔΡΑ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΣΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ
ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
Ακνηβή Σεζζάξσλ Μνπζηθώλ

1.2

Ηρεηηθή Κάιπςε ηεο Δθδήισζεο

700,00

2.

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΗΝ ΥΩΡΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

600

2.1

Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ

300,00

2.2

Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

300,00

3

ΔΚΓΗΛΩΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΟΝ
ΠΑΝΟΡΜΟ
Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο
300 Αλαςπθηηθά 330ml
Αγνξά Παξαδνζηαθνύ Φαγεηνύ

1.435,00

3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5

ΔΚΓΗΛΩΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΗΝ
ΡΙΝΑ ΣΟΤ ΒΑΘΤ
Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Μεηαθνξέο Δμεδξώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

ΣΗΝ 1.200,00
ΣΗ

07/03/2016

500,00

13/03/2016

14/03/2016

375,00
500,00
210,00
350,00

975,00
375,00
100,00
500,00

14/03/2016

ΜΟΤΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 25ηρ ΜΑΡΣΙΟΤ
25/3/2016

5.1
5.2

Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

875,00
375,00
500,00

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Δκδήλυζη Κςπιακήρ ηος Πάζσα
Ακνηβή 5 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο
100 θηιά ςεηό θξέαο (αξλί)
500 αλαςπθηηθά 330ml

2.925,00
625,00
800,00
1.000,00
350,00

01/05/2016

ΑΔΑ: 67Η3ΩΕΞ-Α4Ο

6.5

500 Απγά

7

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΒΡΑΒΔΙΩΝ
–
ΔΠΑΙΝΩΝ
ΣΟΤ 600,00
ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΔΣΟΤ
2015
ρεδίαζε – Δθηύπσζε 130 Δπαίλσλ
400,00
Μπνπθέο (αλαςπθηηθά, γιπθά)
200,00

7.1
7.2

150,00

ςνολικό Κόζηορ συπίρ ΦΠΑ
ΦΠΑ 16%
ςνολικό Κόζηορ με Φ.Π.Α.

04/04/2016

8.610,00
1.377,60
9.987,60

Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο παξερόκελεο
ππεξεζίεο θαη κεηά ηε βεβαίσζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο απηώλ από ηελ αξκόδηα
επηηξνπή θαη ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α

ΣΙΣΛΟ ΔΚΓΗΛΩΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΟ

1
1.1

ΔΚΓΗΛΩΗ ΜΔ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ
ΗΜΔΡΑ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΣΗ ΔΝΩΜΑΣΩΗ
ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
Ακνηβή Σεζζάξσλ Μνπζηθώλ

1.2

Ηρεηηθή Κάιπςε ηεο Δθδήισζεο

2.

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΗΝ ΥΩΡΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

2.1

Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ

2.2

Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

3

ΔΚΓΗΛΩΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΟΝ
ΠΑΝΟΡΜΟ
Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο
300 Αλαςπθηηθά 330ml
Αγνξά Παξαδνζηαθνύ Φαγεηνύ

3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2

ΔΚΓΗΛΩΗ ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ ΣΗΝ
ΡΙΝΑ ΣΟΤ ΒΑΘΤ
Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Μεηαθνξέο Δμεδξώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

5

ΜΟΤΙΚΗ ΔΚΓΗΛΩΗ 25ηρ ΜΑΡΣΙΟΤ

5.1
5.2

Ακνηβή 3 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο

ΣΗΝ
ΣΗ

07/03/2016

13/03/2016

14/03/2016

14/03/2016

25/3/2016

ΑΔΑ: 67Η3ΩΕΞ-Α4Ο

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Δκδήλυζη Κςπιακήρ ηος Πάζσα
Ακνηβή 5 Μνπζηθώλ
Ηρεηηθή Κάιπςε Δθδήισζεο
100 θηιά ςεηό θξέαο (αξλί)
500 αλαςπθηηθά 330ml
500 Απγά

01/05/2016

7

ΑΠΟΝΟΜΗ
ΒΡΑΒΔΙΩΝ
–
ΔΠΑΙΝΩΝ
ΣΟΤ
ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΔΣΟΤ
2015
ρεδίαζε – Δθηύπσζε 130 Δπαίλσλ
Μπνπθέο (αλαςπθηηθά, γιπθά)

04/04/2016

7.1
7.2

ςνολικό Κόζηορ συπίρ ΦΠΑ
ΦΠΑ 16%
ςνολικό Κόζηορ με Φ.Π.Α.
Ο ςνηάξαρ ……………
Ο Αληηδήκαξρνο
Γηνηθεη. & Οηθνλ.
Τπεξεζηώλ
Ισάλλεο Γαιηκηηάθεο

