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ΘΕΜΑ: “Υπηρεσία Χορδίσματος Πιάνου, για την Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών Δήμου
Διονύσου το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018”

CPV:79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
18REQ004054116 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με  την  4907/42887/10-12-2018(ΑΔΑ:Ω4ΨΛΩ93-ΕΞΨ) Απόφαση του
Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η  36/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το
Αυτοτελές  Τμήμα  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού και  η  υλοποίηση  των
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
την  795/2018(ΑΔΑ:Ψ4ΡΥΩ93-2ΟΟ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα:  “Εξειδίκευση
πίστωσης Καλλιτεχνικών  Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018- ΚΑΕ:15.6471.0003” 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 για την
Υπηρεσία  Χορδίσματος  Πιάνου,  για  την  Χριστουγεννιάτικη  Συνάντηση  Χορωδιών  Δήμου  Διονύσου το
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018” με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την
36/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού με θέμα “Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών για την Υλοποίηση των    Καλλιτεχνικών  
Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018  ”  , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή Συνάντηση με τη συμμετοχή 4 Χορωδιών
που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15
Δεκεμβρίου 2018   στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου  . Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης απαιτείται μεταξύ
άλλων η Υπηρεσία Χορδίσματος Πιάνου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ 5 ΤΙΜΗ €

Χόρδισμα Πιάνου

Καθαρή Αξία  120,97 €
ΦΠΑ 24% 29,03 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 150,00 €

Ολογράφως:εκατόν πενήντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

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.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί “η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλει-

στικά βάση τιμής” 
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2. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και το
κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών (σύνταξη και υπο-
γραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής), από πλευράς του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο
200 του Ν. 4412/2016.

Ως  εκ  τούτου,  προσκαλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο για  την  κατάθεση  των αναγκαίων  δικαιολογητικών  και
προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 12/12/2018 στις 11:00 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
 2.  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 795/2018(ΑΔΑ:Ψ4ΡΥΩ93-2ΟΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Εξειδίκευση

πίστωσης Καλλιτεχνικών  Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018- ΚΑΕ:15.6471.0003”
2. Η 4907/42887  /  10  -12-2018  (ΑΔΑ:Ω4ΨΛΩ93-ΕΞΨ  )   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την  

οποία  εγκρίθηκε  η  36/2018  Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και η υλοποίηση    των    Καλλιτεχνικών  
Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Περιόδου   με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  

3. Η 36/2018 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

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: 36/2018 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 21.901,60 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 3. Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας
 4. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
 5. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
 6. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
 7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άνοιξη, 22/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διοργάνωση  των  Καλλιτεχνικών  Εκδηλώσεων
Χριστουγεννιάτικης Περιόδου 2018

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 21.901,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κωδικοί:

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης
πολιτιστικών εκδηλώσεων”

ΑΔΑΜ: 18REQ004054116

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 παρούσα μελέτη συντάσσεται για τη υλοποίηση των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων Χριστουγεννιάτικης Πε-
ριόδου 2018.
Φέτος τα Χριστούγεννα ο Δήμος Διονύσου μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη αστική εορταστική σκηνή, με
πολύ όμορφες εκδηλώσεις, καλώντας όλους τους Δημότες, μικρούς και μεγάλους να το ζήσουν.
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις περιγράφονται παρακάτω:

1. Παράσταση Θεάτρου Σκιών
Η αρχή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων θα γίνει με τον αγαπημένο ήρωα των μικρών και μεγάλων, τον
Καραγκιόζη.
Ο γνωστός καραγκιοζοπαίχτης Ανάργυρος Αθανασίου με τον θίασό του, ετοίμασε και παρουσιάζει  μια πα-
ράσταση με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ., στο ΠΠΚ Αγί-
ου Στεφάνου.

2. Παρουσίαση βιβλίου της Ναυσικάς Ιεσσαί Κασιμάτη “ΑΧ, ΜΙΚΡΑΣΙΑ! Σύλλη, η γη των γο-
νιών μας”

Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου της Ναυσικάς Ιεσσαί Κασιμάτη “ΑΧ, ΜΙΚΡΑΣΙΑ!
Σύλλη, η γη των γονιών μας”, την Κυριακή 02 Δεκεμβρίου και ώρα 6:30 μ.μ. στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου.
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλαίων κ. Τάκης Σαλκιτζόγλου και θα συμμετάσχει η
παραδοσιακή χορωδία και χορευτική ομάδα της Εμμέλειας του Συλλόγου Γυναικών Αγ. Στεφάνου.
Για την εκδήλωση θα χρειαστούν ηχοφωτιστική κάλυψη και μικρό κέρασμα από τις ετήσιες συμβάσεις του
Δήμου. 

3. Συμμετοχή  της  Παιδικής/  Νεανικής  Χορωδίας  Δήμου  Διονύσου  στο  "The  Christmas
Factory" - Η Επέλαση των Ξωτικών στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Στο μεγάλο Χριστουγεννιάτικο πάρκο μικρών και μεγάλων "The Christmas Factory" - Η Επέλαση των Ξωτικών
που διοργανώνεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και “σκορπώντας μαγεία” θα κάνει τα παραμύθια
πραγματικότητα, έχει προσκληθεί φέτος να συμμετάσχει η Παιδική/ Νεανική Χορωδία του Δήμου Διονύσου.
Η  Χορωδία  με  μαέστρο  τη  κα  Χρυσούλα  Τσιμούρη,  θα  παρουσιάσει  ένα  μουσικό  χριστουγεννιάτικο
πρόγραμμα 20 λεπτών στο stage του Christmas Factory και μαζί με αγαπημένους  παρουσιαστές-έκπληξη τα
παιδιά θα χαρίσουν γιορτινή λάμψη στην υπέροχη βραδιά που θα στηθεί στο πιο όμορφο σημείο της πόλης,
στο Γκάζι.
Η είσοδος  θα είναι  δωρεάν για  τους χορωδούς και  για  έναν γονέα ανά ανήλικο.  Επίσης,  στα παιδιά  της
χορωδίας θα δοθεί 1 μάρκα για τα παιχνίδια, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και να διασκεδάσουν με
δωρεάν εργαστήρια.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Τεχνόπολη
στο Γκάζι.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται μεταφορά των μαθητών και των συνοδών τους με δύο πούλμαν 50
θέσεων, τα οποία θα αναχωρήσουν στις 10.30 π.μ. από το Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου προς το Γκάζι και
θα επιστρέψουν γύρω στις 16.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Η δαπάνη της μεταφοράς θα καλυφθεί από την ετήσια
σύμβαση του Δήμου.

4. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στον Άγιο Στέφανο
Την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 στις 19:00 μ.μ. στην πλατεία Αντύπα στον Άγιο Στέφανο, θα δοθεί το
σύνθημα για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία με τους
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KΟZAMOSTRA και 7μελή ορχήστρα (κιθάρα, μπάσο, ντραμς, πλήκτρα, σαξόφωνο, κιθάρα), ενώ ο δάσκαλος
πολεμικών τεχνών κος Κωνσταντίνος Μπαζούκας με την ομάδα του θα πλαισιώσουν την εκδήλωση με ένα μο-
ναδικό show.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συ-
ναυλίας στην εταιρεία “ADM PRODUCTIONS (Ράλλης Αντώνιος)” (Διαφημιστικές Εργασίες).
Επίσης θα χρειαστούν ηχοφωτιστικά και μικρό κέρασμα για τους καλλιτέχνες (νερό κλπ.) που θα καλυφθούν
από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις.

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 6.820,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 

5. Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Άνοιξη
Η έναρξη της εορταστικής περιόδου θα σημάνει για την Άνοιξη την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 με
τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 19:00 μ.μ. 

Μαζί  μας  θα  είναι  οι  Burger Project,  ένα  από  τα  πλέον  δραστήρια  μουσικά  συγκροτήματα  της
σύγχρονης ελληνικής σκηνής, που θα παρουσιάσουν μια μοναδική  performance, μεταφέροντας στα
παιδιά  τη  μαγεία  του  ρυθμού  και  της  μελωδίας.  Αυθόρμητοι  αυτοσχεδιασμοί,  διαδραστικά
μουσικοκινητικά  παιχνίδια,  καινούρια  και  παλιά  τραγούδια  και  χορός  είναι  τα  συστατικά  της
πρωτότυπης παιχνιδο-συναυλίας των BurgerProject. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συ-
ναυλίας - show στην εταιρεία “NAMAN PRODUCTIONS - ΛΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” (Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδη-
λώσεων)
Επίσης θα χρειαστούν ηχοφωτιστικά και μικρό κέρασμα για τους καλλιτέχνες (νερό κλπ.) που θα καλυφθούν
από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 4.340,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του
Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 

6. Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση Χορωδιών Δήμου Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή Συνάντηση με τη συμμετοχή 4 Χορωδιών που
εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτής της Χριστουγεννιάτικης γιορτής θα συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία Δήμου
Διονύσου,  η  Χορωδία  Διονύσου  Σεμέλη,  η  Χορωδία  Συλλόγου  Γυναικών  Αγίου  Στεφάνου  και  η  Χορωδία
“Ιντερλούδιο” από το Πολιτιστικό Σωματείο “Ευτέρπη” Κρυονερίου.
Από κοινού όλα τα μουσικά σχήματα θα παρουσιάσουν ένα ευχάριστο Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με τη
συνοδεία πιάνου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το  Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 μ.μ. στο ΠΠΚ Αγίου
Στεφάνου.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται:
 Αμοιβή μουσικού (πιανίστας – Μυρτώ Ακρίβου)
 Αναμνηστικά για τους Προέδρους ή Υπευθύνους των φιλοξενούμενων χορωδιών που θα καλυφθούν από

τη σχετική ετήσια σύμβαση
 Ανθοδέσμες για τους 4 μαέστρους και τους 4 πιανίστες
 Κούρδισμα πιάνου
 Μικρό κέρασμα για τις χορωδίες και τους συνοδούς τους, που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση

ανάθεσης για το catering
 Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυ-

πα
 Ηχητική κάλυψη αίθουσας που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 545,60 € συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτή-
των” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 

7. Διοργάνωση 1ου Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών Δήμου
Διονύσου 

Χριστουγεννιάτικες νότες που “ταξιδεύουν” με όχημα τις παιδικές φωνές. Η φωνητική τέχνη, που εκπροσωπεί-
ται  από  την παιδική  δημιουργικότητα.  Μουσικά  σύνολα που  μπολιάζουν  ταλέντα,  τα  οποία  θα  γράψουν
κάποιες από τις μελλοντικές μουσικές σελίδες, περνάνε σε πρωταγωνιστικό ρόλο επί σκηνής. 
Πρόκειται για το 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χορωδιών, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος
Διονύσου και στο οποίο θα συναντηθούν πέντε παιδικές χορωδίες. Ιδιαίτερο νόημα στο φεστιβάλ δίνει το γε-
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γονός ότι αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά των τραγικών γεγονότων στο Μάτι και ιδιαιτέρως “στην Εβίτα και
στον Αντρέα” της οικογενείας Φύτρου που είναι δικοί μας δημότες.
Συγκεκριμένα στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χορωδιών Δήμου Διονύσου θα συμμε-
τέχουν:
1. Η Χορωδία Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης & Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς υπό τη διεύθυνση της μα-

έστρου Μπέσσυς Νώτη
2. Η Χορωδία του Γυμνασίου Άνοιξης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Παναγιώτη Μάθου
3. Η Χορωδία του Γυμνασίου Διονύσου υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μαρίας Καπέλλα
4. Η παιδική Χορωδία “ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΝ” υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μπέσσυς Νώτη
5. Η Junior παιδική & Νεανική Χορωδία Δήμου Διονύσου υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Χρυσούλας

Τσιμούρη
Στο σύνολό της η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία θα περιλαμβάνει επίκαιρο εορταστικό πρόγραμμα με γνωστά
αγαπημένα τραγούδια και ύμνους από όλον τον κόσμο.
Η Junior & Νεανική Χορωδία Δήμου Διονύσου θα παρουσιάσει επίσης γνωστές χριστουγεννιάτικες εορταστι-
κές συνθέσεις, προσαρμόζοντας στην ερμηνεία της και σκηνική θεατρική κίνηση. Το μουσικό σχήμα θα συνο-
δέψει πενταμελής ορχήστρα, η οποία θα παραμείνει μέχρι το τέλος της εκδήλωσης για το κοινό τραγούδι με
όλες τις χορωδίες.
Το φεστιβάλ θα πλαισιώσει ο επίσημος προσκεκλημένος - έκπληξη τραγουδιστής και αγαπητός στα παιδιά κ.
Κώστας Μαρτάκης που θα μας παρουσιάσει ένα σύντομο πρόγραμμα με δικές του επιτυχίες,  αλλά και μαζί με
όλα τα παιδιά, σαν μια μεγάλη παρέα, θα μας ερμηνεύσουν το χριστουγεννιάτικο τραγούδι “Άγια Νύχτα” και
θα συγκινήσουν το κοινό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Κλειστό Δη-
μοτικό Γήπεδο Διονύσου.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται:
 Αμοιβή καλλιτέχνη (Κώστας Μαρτάκης)
 Έξοδα Παραγωγής -  Αμοιβή για την Ορχήστρα της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας  Δήμου Διονύσου:

Πιάνο: Θεοδώρα Τσίγκου, Keyboard: Ηλίας Αργυρόπουλος, Μπάσο: Γιώργος Ρούλος, Drums: Δημήτρης
Βαρζαμπετιάν, Φλάουτο: Μαρίνος Χατζάρας, Χορογράφος Ελεάννα Κοστιούτσουκ, Βοηθός χορογράφου:
Σταυρούλα Μουμτζόγλου, για την προετοιμασία της συναυλίας με extra πρόβες.

 Μοκέτα ή πλαστικός τάπητας, 500 m2 ούτως ώστε να προστατευθεί το ξύλινο πάτωμα του αγωνιστικού
χώρου από τα βάθρα που θα τοποθετηθούν για τις χορωδίες, τα μηχανήματα του ήχου και τα πλαστικά
καθίσματα.

 Μικρό κέρασμα για τον καλλιτέχνη, τις χορωδίες και τους συνοδούς τους, που θα καλυφθεί από την ετή-
σια σύμβαση ανάθεσης για το catering

 Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυ-
πα

 Ηχητική κάλυψη αίθουσας που θα καλυφθεί από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα ηχοφωτιστικά
 Πλαστικά καθίσματα που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση
 Αναμνηστικές πλακέτες στις συμμετέχουσες χορωδίες που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβα-

ση 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.960,00 € συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 

8. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης  με  το  Μουσικοχορευτικό  Πολιτιστικό  Σύλλογο  Ροδόπολης
“ΤΟ ΡΟΔΟ” με τίτλο “20 χρόνια…. βήματα ελληνικά”

Ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Μουσικοχορευτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης
“ΤΟ ΡΟΔΟ” την ετήσια πολιτιστική εκδήλωση των τμημάτων μαθητών με τίτλο “20 χρόνια ……. βήματα ελλη-
νικά”. Η εκδήλωση θα έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την
ίδρυση του συλλόγου και στόχο θα έχει να ταξιδέψει χορευτικά το θεατή σε διάφορες περιοχές της χώρας
μας, ενώ παράλληλα θα είναι αφιερωμένη στον εκλιπόντα πρόεδρο και ιδρυτή του συλλόγου “ΤΟ ΡΟΔΟ”, κο
Γεώργιο Παπαδόπουλο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ., στο ΠΠΚ Κρυονε-
ρίου.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται:
 Αμοιβή 4μελούς ορχήστρας δημοτικής μουσικής (Κλαρίνο - τραγούδι: Κωνσταντίνος Λιόντος, Κρουστά:

Πέτρος Παπαγεωργίου, Λαούτο: Φώτης Παπαζήκος, Βιολί: Βασίλειος Αθανασιάς).
 Έντυπα που θα καλυφθούν από την σχετική ετήσια σύμβαση.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 2.260,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων”
του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 
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9. Συνδιοργάνωση με το Κ.Α.Π.Η. Διονύσου Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Ο Δήμος Διονύσου και το Κ.Α.Π.Η. Διονύσου συνδιοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη Γιορτή.
Κάθε χρόνο στην συγκεκριμένη εκδήλωση δίνουν το παρόν πολλοί άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και σε μία ζε-
στή και εορταστική ατμόσφαιρα με κάλαντα, μουσική και χορό περνάνε όμορφα κοινωνικά μηνύματα για την
κοινωνική επαφή και την επικοινωνία την περίοδο των γιορτών. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00, στο ΠΚ Διονύσου.
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται ηχοφωτιστικά, έντυπα και μικρό κέρασμα που θα καλυφθούν από
τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Η σύμβαση με τις αναφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πραγματοποιούνται άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ
και μέχρι 1 μέρα πριν την κάθε εκδήλωση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 21.901,60 € συμπ. ΦΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79952100-3

ΣΥΝΟΛΟ
 €

 ΟΜΑΔΑ  1
Μουσική συναυλία με τους KOZAMOSTRA
“ADM PRODUCTIONS (Ράλλης Αντώνιος)” (Διαφημιστικές Εργασίες)

Καθαρή Αξία 5.500,00 €
ΦΠΑ 24% 1.320,00 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 6.820,00 €

 ΟΜΑΔΑ  2
Συναυλία με τους Burgerproject
“NAMAN PRODUCTIONS - ΛΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” (Διοργάνωση 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων)

Καθαρή Αξία  3.500,00 €
ΦΠΑ 24% 840,00 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 4.340,00 €

 ΟΜΑΔΑ  3
Αμοιβή Πιανίστα
Μυρτώ Ακρίβου

Καθαρή Αξία 190,00 €
ΦΠΑ 24% 45,60 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 235,60 €

 ΟΜΑΔΑ  4
Προμήθεια Ανθοδεσμών

Καθαρή Αξία  129,03 €
ΦΠΑ 24% 30,97 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 160,00 €
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 ΟΜΑΔΑ  5
Χόρδισμα Πιάνου

Καθαρή Αξία  120,97 €
ΦΠΑ 24% 29,03 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 150,00 €

 ΟΜΑΔΑ  5
Μουσικό Πρόγραμμα με τον Κώστα Μαρτάκη
“Κωνσταντίνος Ν. Μαρτάκης” (Τραγουδιστής)

Καθαρή Αξία  2.500,00 €
ΦΠΑ 24% 600,00 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.100,00 €



ΟΜΑΔΑ  6
Έξοδα Παραγωγής (αμοιβή για την Ορχήστρα της Παιδικής – Νεανι-
κής Χορωδίας  Δήμου Διονύσου: πιάνο,  keyboards,  ντραμς,  μπάσο,
φλάουτο, αμοιβή χορογράφου και βοηθού για την προετοιμασία της
συναυλίας με extra πρόβες) 
Εταιρεία Ανάδειξης & Διάδοσης Ελληνικού Πολιτισμού (“ARTSYNTHE-
SISHELLAS”) (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)

Καθαρή Αξία  2.400,00 €
ΦΠΑ 24% 576,00 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 2.976,00 €

 ΟΜΑΔΑ  7
Προμήθεια Μοκέτας ή Πλαστικού Τάπητα

Καθαρή Αξία 1.500,00 €
ΦΠΑ 24% 360,00 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1.860,00 €


ΟΜΑΔΑ  8
Αμοιβές καλλιτεχνών για την εκδήλωση με το Μουσικοχορευ-
τικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης “ΤΟ ΡΟΔΟ”
 Κωνσταντίνος Λιόντος (Μουσικός – Κλαρίνο, Τραγούδι)

Καθαρή Αξία 1.000,00 €
ΦΠΑ 24% 240,00 €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1.240,00 €

 Φώτης Παπαζήκος (Μουσικός – Λαούτο)
Καθαρή Αξία 443,55 €

ΦΠΑ 24% 106,45 €
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 550,00 €

 Βασίλειος Αθανασιάς (Μουσικός – Βιολί)
Καθαρή Αξία 379,03 €

ΦΠΑ 24% 90,97 €
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 470,00 €

Καθαρή Αξία 17.662,58 €
     ΦΠΑ 24% 4.239,02 €

Γενικό Σύνολο 
      (συμπ. ΦΠΑ)

21.901,60 €

Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών,  catering, εκτύπωσης
εντύπων, μεταφοράς μαθητών και ενοικίασης καθισμάτων.
                                                                                                                                       

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

1. Η σύμβαση με τις αναφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πραγματοποιούνται άμεσα μετά την απόφαση
του Δ/Σ και μέχρι 1 ημέρα πριν την κάθε εκδήλωση.

1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

2. Σε περίπτωση που κάποια παράσταση ακυρωθεί την προκαθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας
(σεισμός, κακοκαιρία κ.λ.π.), τότε συμφωνείται από κοινού να αλλάξει η ημερομηνία. Ο Δήμος δεσμεύεται ότι
σε περίπτωση ακύρωσής της, θα ενημερώσει τον Ανάδοχο μέχρι τις 09:30 π.μ.

3. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται 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.

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

Άνοιξη, 22/11/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ



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: ………………………………………………….… 
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. ΟΜΑΔΑ  1
Μουσική συναυλία με τους KOZAMOSTRA
“ADM PRODUCTIONS (Ράλλης Αντώνιος)” (Διαφημιστικές Εργασίες)

Καθαρή Αξία €
ΦΠΑ 24%  €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

2. ΟΜΑΔΑ  2
Συναυλία με τους Burgerproject
“NAMAN PRODUCTIONS - ΛΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” (Διοργάνωση 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων)

Καθαρή Αξία €
ΦΠΑ 24% €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

3. ΟΜΑΔΑ  3
Αμοιβή Πιανίστα
Μυρτώ Ακρίβου

Καθαρή Αξία €
ΦΠΑ 24% €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

4. ΟΜΑΔΑ  4
Προμήθεια Ανθοδεσμών

Καθαρή Αξία  €
ΦΠΑ 24% €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

5. ΟΜΑΔΑ  5
Χόρδισμα Πιάνου

Καθαρή Αξία €

1



ΦΠΑ 24% €
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

6. ΟΜΑΔΑ  5
Μουσικό Πρόγραμμα με τον Κώστα Μαρτάκη
“Κωνσταντίνος Ν. Μαρτάκης” (Τραγουδιστής)

Καθαρή Αξία  €
ΦΠΑ 24% €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

7.

ΟΜΑΔΑ  6
Έξοδα Παραγωγής (αμοιβή για την Ορχήστρα της Παιδικής – Νεανι-
κής Χορωδίας  Δήμου Διονύσου: πιάνο,  keyboards,  ντραμς,  μπάσο,
φλάουτο, αμοιβή χορογράφου και βοηθού για την προετοιμασία της
συναυλίας με extra πρόβες) 
Εταιρεία Ανάδειξης & Διάδοσης Ελληνικού Πολιτισμού (“ARTSYNTHE-
SISHELLAS”) (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)

Καθαρή Αξία €
ΦΠΑ 24% €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

8. ΟΜΑΔΑ  7
Προμήθεια Μοκέτας ή Πλαστικού Τάπητα

Καθαρή Αξία €
ΦΠΑ 24% €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

9.
ΟΜΑΔΑ  8
Αμοιβές καλλιτεχνών για την εκδήλωση με το Μουσικοχορευ-
τικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδόπολης “ΤΟ ΡΟΔΟ”
 Κωνσταντίνος Λιόντος (Μουσικός – Κλαρίνο, Τραγούδι)

Καθαρή Αξία €
ΦΠΑ 24% €

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

 Φώτης Παπαζήκος (Μουσικός – Λαούτο)
Καθαρή Αξία €

ΦΠΑ 24% €
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) €

 Βασίλειος Αθανασιάς (Μουσικός – Βιολί)
Καθαρή Αξία €

ΦΠΑ 24% €
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου 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. 
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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