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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  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Μεταφορά των  μελών της Δημοτικής χορωδίας Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής 
με τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων  στον Ι. Ναό της Αγίας Φωτεινής  - Αρχαία Μαντινεία Αρκαδίας). 

 
 Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», προτίθεται να 
προβεί  στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας  που αφορά στη   μεταφορά των  μελών της 
Δημοτικής χορωδίας Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του Νομικού μας Προσώπου, με 
τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Φωτεινής  στην Αρχαία Μαντινεία Αρκαδίας, την Πέμπτη 7  Ιουνίου 2018 και ώρα 
11:30 το πρωί. 
 
 Η δαπάνη της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 
31/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΨΔΒΧΟΛ1Μ-ΣΗΧ) έχει συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους  
μέχρι του ύψους των 650,00 € συμπερ/μένου του  Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους 
και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό  (Κ.Α.) 15-6413.001 των εξόδων του ισχύοντος  προϋπολογισμού 
του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π, οικον. έτους 2018. 
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω παροχής υπηρεσιών  έχουν ως κατωτέρω: 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει πούλμαν (50 θέσεων)  αρίστης κατάστασης, που θα 
πληροί όλους τους προβλεπόμενους όρους ασφαλούς μεταφοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, καθώς επίσης θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό  που θα εξασφαλίζει όλες τις 
απαραίτητες ανέσεις για τους επιβαίνοντες (αναπαυτικά καθίσματα, σύστημα κλιματισμού-
αερισμού, μικροφωνική εγκατάσταση, κλπ.). 

 Ο οδηγός πρέπει οπωσδήποτε να έχει  εμπειρία και δίπλωμα οδήγησης με την απαιτούμενη 
κατηγορία. Επίσης οφείλει να έχει την ικανότητα και τον επαγγελματισμό  που απαιτείται ώστε 
να πραγματοποιηθεί  η  μεταφορά και η επιστροφή των μελών  με απόλυτη ασφάλεια και 
πλήρη  συνέπεια. 

 Τα έξοδα για κάθε πιθανή διέλευση διοδίων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 Το πούλμαν θα είναι στη διάθεση των μελών της χορωδίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας 

κατά την επίσκεψη στην αρχαία Μαντινεία Αρκαδίας και την συμμετοχή της στην εν λόγω 
εκδήλωση, με σημείο αναχώρησης & επιστροφής την κεντρική πλατεία Παιανίας  ήτοι από τις 
7:00 πμ.  μέχρι τις 22:00 μ.μ. το αργότερο.  

 

 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο γραφείο του Νομικού Προσώπου στη 
Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών (Σμύρνης & Όθωνος 15–Γλυκά Νερά   Τ.Κ. 153 54  2ος όροφος, 
πληροφορίες:213 -2016029 -028, e-mail: paodip@0155.syzefxis.gov.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες  
μέχρι την  Τετάρτη 06.06.2018 και ώρα 11:30. 
 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.  
 

  
 
 

Παιανία  04.06.2018 
Αριθμ. Πρωτ. : 300                  

ΠΡΟΣ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 

(Δημ. Σύμβουλος) 
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Συνημμένα:  Υπόδειγμα προσφοράς 
 

 
     

              

Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην  υπ΄ 
αριθμ. 31/2018 (ΨΔΒΧΟΛ1Μ-ΣΗΧ), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού - 
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Παιανίας και στην 300/04.06.2018 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 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 

Μεταφορά των  μελών της Δημοτικής χορωδίας Ελληνικής 
Παραδοσιακής Μουσικής με τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων  
στον Ι. Ναό της Αγίας Φωτεινής  - Αρχαία Μαντινεία Αρκαδίας 
την Πέμπτη 7  Ιουνίου 2018. 
 

   

Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α.  

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

 

 
 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Αριθμ.  πρωτ. 300/04.06.2018 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……/06/2018 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  


