
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 12/2017  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ “5ΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ” ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο. ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ  

 

 

 
 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.850,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017  
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 
 

 
 
 
 
 

Μάιος 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 05/05/2017 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ “5ΟΥ 

ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ” ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο. ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Αναμνηστικά για την εκδήλωση και διάθεση 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 2.850,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 92622000-7 

 

ΑΔΑΜ: 17REQ006142963 
 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόμιμη κράτηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο Δήμος Διονύσου στο πλαίσιο της προώθησης του μαζικού αθλητισμού και ιδιαίτερα της ενασχόλησης των νέων 

με τον κλασσικό αθλητισμό και το τρέξιμο πραγματοποιεί δράσεις στις οποίες δίνεται η ευκαιρία στους δημότες να 

συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις αθλητικού περιεχόμενου. Με αυτό τον στόχο και σε συνεργασία με τον Αθλητικό 

Γυμναστικό Σύλλογο Αγίου Στεφάνου «ΤΟ - ΟΙΟΝ» διοργανώνει τον «5ο Αγώνα Δρόμου Δήμου Διονύσου», ένα 

σημαντικό αθλητικό γεγονός για τον τόπο μας που πλέον έχει γίνει θεσμός και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή την 

Κυριακή 28 Μαΐου και ώρα 9:00 πμ. Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται ο χώρος μπροστά από τις εγκαταστάσεις 

των Νηπιαγωγείων Αγίου Στεφάνου στην διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδη. 

Για ακόμα μια χρονιά ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός σμίγουν ξανά στο Δήμο Διονύσου. Συμπορεύονται για να μας 

υπενθυμίζουν πόσο συνυφασμένοι είναι με τη ζωή μας. Μια φιλόδοξη πρωτοβουλία, αποκτά για 5η συνεχή φορά 

σάρκα και οστά, με τη συμμετοχή πολλών αθλητών και μη, εθελοντών και χορηγών, για μια συναρπαστική 

αναμέτρηση. Αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια του Δήμου Διονύσου να ανεβάσει τον Αθλητισμό του τόπου μας πιο 

ψηλά, σε έναν αγώνα που όλοι όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να αισθάνονται νικητές, μιας και στόχος είναι η 

κοινωνικοποίηση με τον πιο υγιή τρόπο, η ανάδειξη της αγωνιστικότητας, της ευγενούς άμιλλας, της πειθαρχίας, 

αλλά και η αποθέωση της συμμετοχής και ο αποκλεισμός της ήττας.  

Ταυτόχρονα και για να σταλεί ένα μήνυμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης στο πλαίσιο του αγώνα θα 

καλεστούν όλοι οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους, εφόσον το επιθυμούν, να προσφέρουν είδη πρώτης 

ανάγκης, τα οποία θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και θα δοθούν στο ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ (τμήμα 

Άνοιξης). 

Για την καλύτερη διοργάνωση του αγώνα θα υπάρχει η συνδρομή των Εθελοντικών Κλιμακίων Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Διονύσου καθώς και πολιτών – εθελοντών.  

Η συμμετοχή στον αγώνα θα είναι δωρεάν για όλους και στο πλαίσιο της παρακίνησης των δημοτών και των νέων 

να ασχοληθούν με τον αθλητισμό θα δοθεί ως αναμνηστικό δώρο μπλουζάκι συμμετοχής. Επίσης θα δοθούν 

διπλώματα συμμετοχής, κύπελλα και μετάλλια. Στον αγώνα θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση για όλους τους 

συμμετέχοντες, σε όλα τα αγωνίσματα.  

Σημαντικό μέρος των δράσεων και των εξόδων του «5ου Αγώνα Δρόμου Δήμου Διονύσου» θα καλυφθεί από 

χορηγίες. 

Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης, όσον αφορά τον Δήμο ανέρχεται στο ποσό των 2.850,00 € συμπ. ΦΠΑ, το 

οποίο περιλαμβάνει: 

1. Μπλουζάκια βαμβακερά με τυπωμένο το λογότυπο του Δήμου και του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Αγίου 

Στεφάνου «ΤΟ - ΟΙΟΝ» για τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές 

2. Υποστήριξη Τροχαίας για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα  

 
 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Η προμήθεια των υλικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και να έχουν παραδοθεί 
μέχρι και πριν την ημέρα της εκδήλωσης. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υποβολή των παραδοτέων και των υπηρεσιών, που προβλέπονται στο 
Αντικείμενο του Έργου, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Το συνολικό κόστος της παρούσας προμήθειας θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 2.850,00€ συμπ. ΦΠΑ ως 
ακολούθως: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 92622000-7 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ € ανά 
τμχ. 

(συμπ. ΦΠΑ) 
1. Μπλουζάκια  (συμμετεχόντων και εθελοντών)                                             500 τμχ. 5 
 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  2.016,13€ 
 ΦΠΑ 24%  483,87€ 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  2.500€ 

2. Διάθεση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών 
 350 € 

(Υπηρεσία) 
 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  282,28€ 
 ΦΠΑ 24%  67,74€ 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  350 € 
    
 Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  2.298,39 € 
 ΦΠΑ 24%  551,61 € 
 Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  2.850,00 € 

 

 

Το κόστος της ηχοφωτιστικής εγκατάστασης, της προμήθειας εντύπων και του Catering που θα χρειαστεί, θα 
καλυφθεί από τις αντίστοιχες ετήσιες συμβάσεις του Δήμου. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η παράδοση των υλικών, εάν ζητηθεί από το Δήμο, θα γίνεται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες. 
Εφόσον παραστεί ανάγκη να προμηθευτεί ο Δήμος κάποιο υλικό που δεν αναφέρεται στη μελέτη, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να το προμηθεύσει σε αντικατάσταση ανάλογης ποσότητας υπαρχόντων, χωρίς να μεταβληθεί το συνολικό 
ποσό της ανάθεσης. 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της μελέτης. 
 
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για 
την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
Άνοιξη, 05/05/2017  

   
 
 
   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ            ΜΙΡΑΝΤΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 92622000-7 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ € ανά 
τμχ. 

(συμπ. ΦΠΑ) 
1. Μπλουζάκια  (συμμετεχόντων και εθελοντών)                                             500 τμχ. 5 
 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  2.016,13€ 
 ΦΠΑ 24%  483,87€ 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  2.500€ 

2. Διάθεση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών 
 350 € 

(Υπηρεσία) 
 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  282,28€ 
 ΦΠΑ 24%  67,74€ 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  350 € 
    
 Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  2.298,39 € 
 ΦΠΑ 24%  551,61 € 
 Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  2.850,00 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 
 

 
 


