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ΘΕΜΑ: “Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη”

CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων
19REQ004642575

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  2159/15448/09-04-2019(ΑΔΑ:ΨΒΚ1Ω93-8ΓΑ)Απόφαση  του
Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 04  /2019   Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το
Αυτοτελές  Τμήμα  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  και  η  διενέργεια  της  «παροχής
υπηρεσιών αναδόχου για τη Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ  Χορωδιών  Μιούζικαλ  στη  Θεσσαλονίκη,  συνολικής  δαπάνης  12.466,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ο Δήμος θα προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση και
τη σύναψη σύμβασης   για την  παροχή υπηρεσιών αναδόχου για την  Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής
Χορωδίας Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την
04  /2019   Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Παιδική και η Νεανική χορωδία Δήμου Διονύσου, μετά τις επιτυχημένες συναυλίες της, της προτάθηκε να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στην Θεσσαλονίκη 10-12 Μαΐου 2019.  Η συμμετοχή
της χορωδίας μας  εγκρίθηκε από την Καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Jasenka Ostojić.

Όλη η αποστολή, αποτελούμενη από χορωδούς, ορχήστρα, μαέστρο, χοροδιδάσκαλο, βοηθό και από ένα
γονέα  για  τους  ανήλικους,  αριθμεί  120  άτομα.   Λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  χορωδών  η  αποστολή  θα
μοιραστεί σε 3 ξενοδοχεία. Το κόστος διαμονής για το κάθε παιδί ανέρχεται σε 135,00 ευρώ.
Οι γονείς θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους (135,00 € κατ’ άτομο).

Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται μεταξύ άλλων:
1. Μεταφορά με δύο πούλμαν 60 θέσεων και διαμονή σε ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένου πρωινού) για

δύο διανυκτερεύσεις (10 και 11/05). Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν την 10/05/2019 στις 15:00 μ.μ. από
το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (μετά το πέρας του σχολείου) και θα επιστρέψουν την 12/05/2019
γύρω στις 20:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79952100-3

ΣΥΝΟΛΟ
€


Κόστος για τη μεταφορά (10, 11 και 12/05/2019) με
δύο πούλμαν 60 θέσεων και διαμονή με δύο πρωινά
(10 και 11/05/2019) της Χορωδίας και της Ορχήστρας
στη Θεσσαλονίκη.

Καθαρή Αξία 8.491,93 €
ΦΠΑ 24% 2.038,07 €
Σύνολο 

(συμπ. ΦΠΑ) 10.530,00 €

Ολογράφως: δέκα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  
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Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο  για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και
προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε  σφραγισμένο φάκελλο, έως τις  15/04/2019 και μέχρι
ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος
Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016 )

 1. Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α΄75)  του  νομίμου
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι,
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας 

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
 Αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ή τις αντίστοιχες

δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
 2. Τεχνική προσφορά
 3. Οικονομική προσφορά. 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά  τη  διαδικασία  υπογραφής  τη  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη αντα-
πόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει
τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016

Συνημμένα:
1. Η  2159/15448/09-04-2019(ΑΔΑ:ΨΒΚ1Ω93-8ΓΑ) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την

οποία εγκρίθηκε η 4/2019 Τεχνική Περιγραφή, και η διενέργεια της «παροχής υπηρεσιών αναδόχου
για τη  Συμμετοχή της  Παιδικής  – Νεανικής  Χορωδίας  Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Χορωδιών Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη

2. Η   η  04  /2019   Τεχνική  Έκθεση  -  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

  

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος

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

ΜΕΛΕΤΗ: 04/2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΉΣ – ΝΕΑΝΙΚΉΣ
ΧΟΡΩΔΊΑΣ ΔΉΜΟΥ ΔΙΟΝΎΣΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΧΟΡΩΔΙΏΝ ΜΙΟΎΖΙΚΑΛ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 12.466,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.

    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας
 Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
 Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
 Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άνοιξη, 28/02/2019

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΉΣ – ΝΕΑΝΙΚΉΣ
ΧΟΡΩΔΊΑΣ ΔΉΜΟΥ ΔΙΟΝΎΣΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΧΟΡΩΔΙΏΝ ΜΙΟΎΖΙΚΑΛ ΣΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας Δήμου
Διονύσου  στο  Παγκόσμιο  Φεστιβάλ  Χορωδιών
Μιούζικαλ στη Θεσσαλονίκη

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 12.466,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κωδικοί:

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης
πολιτιστικών εκδηλώσεων”

ΑΔΑΜ: 19REQ004642575

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. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η Παιδική και η Νεανική χορωδία Δήμου Διονύσου, μετά τις επιτυχημένες συναυλίες της, της προτάθηκε να
συμμετέχει στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στην Θεσσαλονίκη 10-12 Μαΐου 2019.
Είναι  τιμή  και  προβολή  για  τον  Δήμο μας  πανελλαδικά,  η  συμμετοχή της  χορωδίας  μας  στο  Παγκόσμιο
Φεστιβάλ  Μιούζικαλ,  μετά  από  προφορική  πρόσκληση  των  διοργανωτών,  κατόπιν  την  επιτυχημένης
παρουσίασης της χορωδίας στη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον προηγούμενο μήνα.

Η συμμετοχή της χορωδίας μας  εγκρίθηκε από την Καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Jasenka Ostojić.
Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ είναι αφιερωμένο στην Ειρήνη, τη Φιλία, τη Συνεργασία, τη
Συναδέλφωση και την Αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς και θεωρείται από τα καλύτερα, πιο αξιόπιστα και
καλύτερα οργανωμένα στα Βαλκάνια, το οποίο δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

Οι  χορωδοί  μας  θα  αποκομίσουν  πολλαπλά  καλλιτεχνικά  οφέλη  από  την  παρακολούθηση  σημαντικών
χορωδιών  από  διάφορα μέρη του κόσμου.  Η Χορωδία  του Δήμου Διονύσου εκπαιδεύεται  στη σύγχρονη
μορφή  χορωδιακής  μουσικής,  με  συνδυασμό  θεατρικής  κίνησης  και  χορού.  Ειδικεύεται  σε  τραγούδια
Μιούζικαλ και εξασκείται σε ειδικά σχεδιασμένες χορογραφίες, που κάνει τη διδασκαλία ακόμα πιο δύσκολη και
απαιτητική. Βασικές εκπαιδεύτριες της χορωδίας είναι η χοροδιδάσκαλος και η βοηθός της.

Γι'  αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι  το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Μιούζικαλ,  μοναδικό στο είδος του στην
Ελλάδα, είναι το καταλληλότερο να παρουσιάσει η χορωδία μας τη δουλειά της.
Η χορωδία έχει δείξει δείγματα της πρωτοπόρας δουλειάς της στα φεστιβάλ που έχει ήδη συμμετέχει.

Όλη η αποστολή, αποτελούμενη από χορωδούς, ορχήστρα, μαέστρο, χοροδιδάσκαλο, βοηθό και από ένα
γονέα για τους ανήλικους, αριθμεί 120 άτομα.
Θα συμμετέχουν τα μέλη της Παιδικής και Νεανικής χορωδίας, τα οποία είναι 71 χορωδοί (38 δημοτικού & 33
γυμνασίου-λυκείου και φοιτητές). Προτείνουμε να μην συμμετέχουν τα 21 παιδιά της Junior χορωδίας, για
λόγους ασφάλειας. Στην αποστολή θα συμμετέχουν η μαέστρος, 4 μουσικοί ορχήστρας, χοροδιδάσκαλος και
βοηθός. Σύνολον 78 άτομα.

Η συμμετοχή ενός γονέα ανά χορωδό, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των παιδιών, έτσι ώστε ο Δήμος να
μην έχει καμία ευθύνη για τη μετακίνηση και τη διαμονή τους.
Οι γονείς θα υπογράψουν την ανάληψη της ευθύνης συνοδείας του παιδιού σε ειδικό έγγραφο. Οι λόγοι
συνοδείας των παιδιών από τους γονείς στη συγκεκριμένη συναυλία είναι οι εξής:
α. 38 χορωδοί είναι μικρά παιδιά από Δ'-ΣΤ' δημοτικού
β. Λόγω του μεγάλου αριθμού χορωδών η αποστολή θα μοιραστεί σε 3 ξενοδοχεία. Το κόστος διαμονής για
το κάθε παιδί ανέρχεται σε 135,00 ευρώ.
Οι γονείς θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους (135,00 € κατ’ άτομο).
Οι τέσσερις (4) μουσικοί της ορχήστρας, με την χοροδιδάσκαλο και την βοηθό της, έχουν την υποχρέωση να
συμμετέχουν σε  πρόβες διάρκειας 3,5 ωρών (κατά τις 3 τελευταίες πρόβες πριν τη συναυλία) και εμφάνιση
την ημέρα της συναυλίας (στο Ωδείο Ρωμαϊκής Αγοράς και στην Αίθουσα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου).
Η τιμή προσφοράς δεν λογίζεται ως εκτός έδρας διότι τα έξοδα μετακίνησης με το πούλμαν και διαμονής θα
καλυφθούν από τον Δήμο Διονύσου.

Η μαέστρος και οι βοηθός της δεν θα αμειφθούν με έξτρα αμοιβή για τη συναυλία.
Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, χωρητικότητας 1.100 θέσεων, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
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Η Επίσημη Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 11 Μαΐου 2019 και ώρα
20:00 μ.μ. στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, με τη συμμετοχή όλων των χορωδιών. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής για την συμμετοχή στο φεστιβάλ γίνονται δεκτές μέχρι 20 Μαρτίου 2019.

Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται:
 4. Παράβολο Συμμετοχής στη Διοργάνωση του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ ποσού

200€, σε λογαριασμό τραπέζης του Φορέα της Διοργάνωσης Πολιτιστικός – Πνευματικός Σύλλογος “ΚΟ-
ΡΑΗΣ”. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

 5. Μεταφορά με δύο πούλμαν 60 θέσεων και διαμονή σε ξενοδοχεία (συμπεριλαμβανομένου πρωι-
νού) για δύο διανυκτερεύσεις (10 και 11/05). Τα πούλμαν θα αναχωρήσουν την 10/05/2019 στις 15:00
μ.μ.  από  το  Πολιτιστικό  Κέντρο  Κρυονερίου  (μετά  το πέρας  του  σχολείου)  και  θα  επιστρέψουν  την
12/05/2019 γύρω στις 20:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

 6. Αμοιβή ορχήστρας, του χοροδιδασκάλου και βοηθού, που θα συνοδεύσει τη χορωδία (Πιάνο:
Ηλίας Αργυρόπουλος, Μπάσο: Γιώργος Ρούλος, Drums: Δημήτρης Βαρζαμπετιάν, Φλάουτο: Μαρίνος Χα-
τζάρας, Χοροδιδάσκαλος Ελεάννα Κοστιούτσουκ, Βοηθός χοροδιδασκάλου: Σταυρούλα Μουμτζόγλου)

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 12.466,00 € συμπερι -
λαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων”
του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2019.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Η σύμβαση με την εταιρεία για την αμοιβή της ορχήστρας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την
απόφαση του Δ/Σ και μέχρι τις 10 Μαΐου 2019.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 12.466,00 € συμπ. ΦΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79952100-3

ΣΥΝΟΛΟ
€


Κόστος για τη μεταφορά (10, 11 και 12/05/2019) με
δύο πούλμαν 60 θέσεων και διαμονή με δύο πρωινά
(10 και 11/05/2019) της Χορωδίας και της Ορχήστρας
στη Θεσσαλονίκη.

Καθαρή Αξία 8.491,93 €
ΦΠΑ 24% 2.038,07 €
Σύνολο 

(συμπ. ΦΠΑ) 10.530,00 €



Έξοδα Παραγωγής (αμοιβή για την Ορχήστρα της Παι-
δικής –  Νεανικής  Χορωδίας  Δήμου Διονύσου:  πιάνο,
keyboards,  ντραμς, μπάσο, φλάουτο, αμοιβή χοροδι-
δάσκαλου και  βοηθού για  την προετοιμασία  της συ-
ναυλίας με extra πρόβες) 
“ARTSYNTHESIS” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)

Τελική Τιμή 1.736,00 €


Παράβολο Συμμετοχής 200 €

Καθαρή Αξία 10.053,23 €
ΦΠΑ 24% 2.412,77 €

Γενικό Σύνολο 
(συμπ. ΦΠΑ) 12.466,00 €

                                                                                                                                              

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

 Το παράβολο της συμμετοχής, θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι 15 Απριλίου 2019 στον Διοργανωτή, για το
οποίο θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής συνολικού ποσού 200,00 με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 Η σύμβαση με την εταιρεία για την αμοιβή της ορχήστρας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την
απόφαση του Δ/Σ και μέχρι τις 10 Μαΐου 2019.

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτη-
τα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.

 Το τιμολόγιο θα εκδοθεί κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και το κόστος θα
καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών (σύνταξη και υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής), από πλευράς του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

 Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.

Άνοιξη, 28/02/2019
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ



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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της  επιχείρησης…………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………  …………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………… µε  έδρα  τ………………………..………………
οδός  …………………………………………..…………………  αριθµ.  ……....…..  Τ.Κ.:  ……………………  Τηλ.:
………………………………………………. Fax: ………………………………………………….… 
e-mail:……………………………………………………………..

Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας
της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση
της με τις ακόλουθες τιμές:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79952100-3

ΣΥΝΟΛΟ
€

1.

Κόστος  για  τη  μεταφορά (10,  11  και
12/05/2019) με δύο πούλμαν 60 θέσεων και
διαμονή με δύο πρωινά (10 και 11/05/2019)
της  Χορωδίας  και  της  Ορχήστρας  στη
Θεσσαλονίκη.

Καθαρή Αξία €
ΦΠΑ 24% €
Σύνολο 

(συμπ. ΦΠΑ)
€

2.

Έξοδα Παραγωγής (αμοιβή για την Ορχήστρα
της  Παιδικής  –  Νεανικής  Χορωδίας  Δήμου
Διονύσου: πιάνο, keyboards, ντραμς, μπάσο,
φλάουτο,  αμοιβή  χοροδιδάσκαλου  και  βοη-
θού για την προετοιμασία της συναυλίας με
extra πρόβες) 
“ARTSYNTHESIS” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)

Καθαρή Αξία  €
ΦΠΑ 24%  €
Σύνολο 

(συμπ. ΦΠΑ)  €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………….., …………………….…. €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ……………………………………………………………………………..,  ……………………………………………..……
ΕΥΡΩ.

……………………………….
(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα – υπογραφή)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευ-
μένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
-  Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τρο-
ποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε. 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία. 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλε-
πόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και,
συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βε-
βαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύ-
πτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική δια-
χείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει  τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,  προβλεπόμενη σε εθνικές  διατάξεις  της  νομοθεσίας της  χώρας
εγκατάστασής του. 
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρ-
μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ-
πτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά πε-
ρίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρ-
μόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
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