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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ      
 
Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 38Α              
Ταχ. Κώδικας : 190 02 - Παιανία Αττικής                                     
Τηλέφωνο : 213-2016028, -2132030702        
FAX     : 210-6659822                 
E-mail       : paodip@0155.syzefxis.gov.gr  
 
ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
2 ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ 28-29/04/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018. 

 
 Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», προτίθεται να 
προβεί  στην απευθείας ανάθεση της, επί του ως άνω θέματος,  για τις ανάγκες  της διοργάνωσης 
διήμερων μουσικών εκδηλώσεων - συναυλιών στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου της Παιανίας 
Αγίου Αθανασίου 2018, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο & την  Κυριακή 28 και 29  
Απριλίου 2018.  
 

 Η δαπάνη της ανωτέρω παροχής  υπηρεσιών,  η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ 
αριθμ. 19/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ ΩΡΡΝΟΛ1Μ-Υ25) & στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 216/23.04.2018 
(18REQ002992078) πρωτογενές αίτημα, έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους  
10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%: 2.520,00 €, ήτοι συνολικού ύψους 13.020,00 €, θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό  (Κ.Α.)15-6471.001 των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού, οικον. έτους 2018. 
 

 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται (είτε για μεμονομένη συναυλία είτε στο 
σύνολό τους) στο γραφείο του Νομικού Προσώπου στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών (Σμύρνης & 
Όθωνος 15–Γλυκά Νερά   Τ.Κ. 153 54  2ος όροφος, πληροφορίες:213 -2016029, e-mail: 
paodip@0155.syzefxis.gov.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες  μέχρι την Παρασκευή 27.04.2018 και 
ώρα 11:00. 
 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 
 Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με Απόφαση Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 118 & του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως 
ισχύουν.  
 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73, της παρ.2 & 3 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά, να μας προσκομίσετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

 
 
 

Συνημμένα:   
1. Πρωτογενές αίτημα (με αναλυτική τεχνική περιγραφή ) 

Παιανία  25.04.2018 
Αριθμ. Πρωτ. :225                     

ΠΡΟΣ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 

(Δημ. Σύμβουλος) 
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2. Υπόδειγμα προσφοράς 

 

 
     

ΑΔΑΜ: 18REQ002992078              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 

     ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ). 

Ο Δήμος μας θέλοντας να τιμήσει την εορτή του πολιούχου της πόλης μας Αγίου Αθανασίου όπως 
κάθε χρόνο προγραμματίζει τη διοργάνωση πανηγυρικών εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της 
Παιανίας  Αγίου Αθανασίου, σε συνεργασία με τα νομικά του πρόσωπα καθώς επίσης τοπικούς 
πολιτιστικούς συλλόγους & φορείς. 

 
Με την παρούσα αίτηση, στο πλαίσιο του εν λόγω εορτασμού το Νομικό μας Πρόσωπο προτίθεται 

να διοργανώσει  τις εξής  μουσικές συναυλίες  που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο & την  Κυριακή 
28 & 29 Απριλίου  στην Κεντρική πλατεία της Παιανίας. 

 
1) ΣΑΒΒΑΤΟ 28.04.2018 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 Μουσική εκδήλωση - συναυλία με τον Γιώργο Κοτσίνη και  το επταμελές συγκρότημά του,  

στην Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας.  
Το συγκρότημα θα συνοδεύσει τα παραδοσιακά χορευτικά σύνολα των συλλόγων  του Δήμου 

Παιανίας, με  μουσική και  τραγούδια  απ' όλη την Ελλάδα. 
Στην συνέχεια, θα ακολουθήσει χορευτικό πρόγραμμα με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια,  

για την διασκέδαση του κόσμου, με την γνωστή ερμηνεύτρια, Ιωάννα Λεγάκη.  
Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος της ανωτέρω μουσικής εκδήλωσης – συναυλίας των 

ανωτέρω καλλιτεχνικών σχημάτων διάρκειας συνόλου τουλάχιστον 4 ωρών  προϋπολογίζεται στο 
ύψος των 7.000,00 € πλέον του Φ.Π .Α. 24% 1.680,00 € ΣΥΝΟΛΟ 8.680,00€.   

Στο κόστος της ανωτέρω μουσικής εκδήλωσης – συναυλίας των ανωτέρω καλλιτεχνικών 
σχημάτων, συμπεριλαμβάνεται η ορχήστρα  με παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα,  η επιλογή 
του μουσικού προγράμματος, η οργάνωση συναυλίας, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η μουσική επιμέλεια,  η 
ενορχήστρωση και η επιμέλεια προγράμματος των συμμετεχόντων χορευτικών  συνόλων των  
συλλόγων του Δήμου. 

CPV  92312130-1 ¨ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων¨ 
 
2) ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   GAZOZA ΚΥΡΙΑΚΗ 29.04.2018 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 ΤΟ GAZOZA   είναι  ένα  Αθηναϊκό νεανικό τετραμελές συγκρότημα και το ρεπερτόριο της 

συναυλίας περιέχει  γνωστά ξένα-ελληνικά 90s-00s  Pop – Dance και κάποια σημερινά Hits. Η διάρκεια 
της συναυλίας θα είναι τουλάχιστον ενενήντα  λεπτών. 

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της ανωτέρω συναυλίας προϋπολογίζεται στο ύψος των 3.500,00 € 
πλέον του Φ.Π.Α. 24% 840,00€ ΣΥΝΟΛΟ 4.340,00 €. 

 Στο κόστος της ανωτέρω συναυλίας συμπεριλαμβάνεται, η οργάνωση συναυλίας, η επιλογή του 
μουσικού προγράμματος, η καλλιτεχνική επιμέλεια, η μουσική επιμέλεια και  η ενορχήστρωση.  

CPV  92312130-1 ¨ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων¨ 
 H  παραπάνω συνολική εκτιμώμενη  δαπάνη (συμβατική αξία) ύψους 13.020,00 € που αφορά 

στα παραπάνω καλλιτεχνικά μουσικά σχήματα θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει την 
εξειδικευμένη επαρκή πίστωση του Κ.Α.Δ. 15-6471.001 των εξόδων του προϋπολογισμού του 
Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού, οικον. έτους 2018. 

 
 

 

 

Παιανία 23.04.2018 
Αριθμ. Πρωτ:216 
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Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 
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Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην  υπ΄ 
αριθμ. 19/2018 (ΩΡΡΝΟΛ1Μ-Υ25), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού - 
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Παιανίας, & στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 216/23.04.2018 πρωτογενές 
αίτημα, τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, σας υποβάλλω την σχετική οικονομική 
προσφορά μου, ως ακολούθως: 

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΟΣΟ ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α. 24% 

Φ.Π.Α 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΝ 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.04.2018 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Συναυλία με τον Γιώργο Κοτσίνη και  το επταμελές συγκρότημά 
του. Θα ακολουθήσει χορευτικό πρόγραμμα, με την Ιωάννα 
Λεγάκη, διάρκειας συνόλου τουλάχιστον 4 ωρών   

   

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.04.2018 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Συναυλία με νεανικό συγκρότημα GAZOZA   ένα  νεανικό 
τετραμελές συγκρότημα διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα  
λεπτών. 

   

Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.  

 
Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. (ολογράφως):  
             

 

 
 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ 28-29/04/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2018. 

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 28 & 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΕΝΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

( Αριθμ.  πρωτ. 225/25.04.2018 σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος) 

  ΠΡΟΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Υπόψη Προέδρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΔΕΡΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ.  
ΤΗΛ./FAX:  EMAIL: 

    Ημερομηνία……/04/2018 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  
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