
  
 
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 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», 

προτίθεται να προβεί  στην απευθείας ανάθεση της  της παροχής υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΔΙΣΚΟΥ (CD)»  με τη συνεργασία - συμμετοχή  της Δημοτικής  Χορωδίας Ελληνικής 
Παραδοσιακής Μουσικής (δημοτικής & βυζαντινής) του Δήμου μας, συνοδευόμενη από 
μουσικούς παραδοσιακών οργάνων και μονωδούς ψάλτες. 

  
Η δαπάνη της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται αναλυτικά στην υπ΄ αριθμ. 

πρωτ.532/15-10-2018 σχετική μελέτη και στο υπ΄αριθμ. 533/16.10.18) πρωτογενές αίτημα  (ΑΔΑΜ 
18REQ003849417), που επισυνάπτεται    προς ενημέρωσή σας.  

Η συνολική  δαπάνη σύμφωνα έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους  14.880,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (2.880,00 €), θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα 
βαρύνει τον  προϋπολογισμό  του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 και συγκεκριμένα την εξειδικευμένη 
εγγεγραμμένη  πίστωση στον Κ.Α.Δ. 00-6431.003  με τίτλο « Παραγωγή cd & dvd χορωδίας, 
ύψους 15.000,00 €.  

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. Α-49/2018 απαιτούμενη 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης( ΑΔΑ 6ΞΦΨΟΛ1Μ-ΕΒΗ ΑΔΑΜ-18REQ003849539). 

 
 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, e-mail: paodip@0155.syzefxis.gov.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες  μέχρι 
την Πέμπτη 18.10.2018 και ώρα 10:00 π.μ. 
 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 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως αναφέρονται στο 6ο άρθρο της συγγραφής υποχρεώσεων τη 
σχετικής μελέτης. 

 

 
 
 
 
Συνημμένα:   

1. Πρωτογενές αίτημα (με την 532/2018 σχετική μελέτη ως αναπόσπαστο μέρος αυτής) 
2.Υπόδειγμα προσφοράς 

 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 

(Δημ. Σύμβουλος) 
 

Παιανία  16.10.2018 
Αριθμ. Πρωτ. : 537                 

ΠΡΟΣ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 



       

                                                        ΑΔΑΜ 18REQ003849417               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                  
 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)  & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD) ΜΕ 
ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΔΟΥΣ ΨΑΛΤΕΣ 
 

Με την παρούσα αίτηση, κατόπιν εντολής Προέδρου, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», έχει ανάγκη να προβεί στην εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσιών «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ  
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  - 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD)»  με τη συνεργασία - συμμετοχή  της Δημοτικής  
Χορωδίας Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (δημοτικής & βυζαντινής) του Δήμου μας, 
συνοδευόμενη από μουσικούς παραδοσιακών οργάνων και μονωδούς ψάλτες. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα  δαπάνη σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη 

εκτιμάται στο ποσόν των  14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% (2.880,00 €) και θα 

βαρύνει τον  προϋπολογισμό  του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 και συγκεκριμένα την εξειδικευμένη 

εγγεγραμμένη  πίστωση στον Κ.Α.Δ. 00-6431.003  με τίτλο « Παραγωγή cd & dvd χορωδίας, 

ύψους 15.000,00 €  

 Για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης θα πρέπει να εκδοθεί η απαραίτητη απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης Προέδρου (διατάκτη) για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση-

δέσμευση της πίστωσης σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. των εξόδων του προϋπολογισμού του Ν.Π. 

έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του  του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014, του ΠΔ. 80/2016 

και του άρθρου 203 του Ν.4555/2018. 
   

Σύμφωνα δε με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας /εργασία στην σχετική 

μελέτη ταξινομείται με CPV υπό τον ακόλουθο αριθμητικό κωδικό: CPV: 92312000-1, 

καλλιτεχνικές υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος αιτήματος η σχετική 

μελέτη. 

 

Παιανία 16.10.2018 
Αριθμ. Πρωτ : 533 
 

                Η συντάξασα 
Λιθοπούλου Σ. 

Διοικητική υπάλληλος Ν.Π. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ 
(Αντιδήμαρχος) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
(ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) 

& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD) 
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΔΟΥΣ ΨΑΛΤΕΣ 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική έκθεση  
- Περιγραφή Υπηρεσίας – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
- Συγγραφή υποχρεώσεων 
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

Προϋπολογισμός 12.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 2.880,00 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΠΑΝΗ 14.880,00 € 
Κ.Α.Ε.  00-6431.003 
Πηγή Χρηματοδότησης  Πόροι  Ν.Π.Δ.Δ. 
CPV:  92312000-1, καλλιτεχνικές υπηρεσίες 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά   βάσει τιμής 
και προδιαγραφών 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 



 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται κατόπιν εντολής Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. και αφορά στην 

εκτέλεση της υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

ΤΟΠΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) & 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD)»  με τη συνεργασία - συμμετοχή  της 

Δημοτικής  Χορωδίας Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (δημοτικής & βυζαντινής) του 

Δήμου μας, συνοδευόμενη από μουσικούς παραδοσιακών οργάνων και μονωδούς ψάλτες.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση λαογραφικού αρχείου παραδοσιακών 

τραγουδιών της λαογραφικής  τοπικής παράδοσης του Δήμου Παιανίας, καθώς επίσης και της 

ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων (που έχει στην κατοχή της η Δημοτική Χορωδία) και η  

δημιουργία  - παραγωγή ψηφιακού δίσκου (cd) για να διατεθεί στους δημότες, με σκοπό την 

διάσωση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της περιοχής και εν γένει της πολιτισμικής 

κληρονομιάς του τόπου μας. 

 Η συνολική παροχή υπηρεσιών  θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένη εταιρεία ή ελεύθερο 

επαγγελματία με αντικείμενο τη μουσική παραγωγή και θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες οργάνωσης – καλλιτεχνικής επιμέλειας και υλοποίησης του συνόλου των 

απαιτούμενων  εργασιών/ενεργειών για τη ψηφιοποίηση και τη δημιουργία  - παραγωγή και 

του  ψηφιακού δίσκου (CD) του εν λόγω λαογραφικού αρχείου, που παραδίδεται από την 

Δημοτική Χορωδία και  θα περιέχει 18 έως 22 τραγούδια, ήτοι:     

1. Υπηρεσίες live ηχογράφησης 18 έως 22 παραδοσιακών τραγουδιών συνολικής διάρκειας 

30 ωρών περίπου (5ημέρες χ έξι ώρες την ημέρα)  σε στούντιο υψηλών προδιαγραφών με 

άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

και αίθουσες μεγάλης χωρητικότητας (control room, χώρος αναμονής) για να καλύψει το 

συνολικό αριθμό της 25μελούς Δημοτικής Χορωδίας και των μουσικών,  συνολικού 

ενδεικτικού κόστους  1.200,00  € πλέον Φ.Π.Α. 24%. (30χ 40,00 € /ώρα). 

2. Υπηρεσίες μουσικού σχήματος  αποτελούμενο από 4 έως 5 μουσικούς παραδοσιακών 

οργάνων  που θα συνοδεύσουν τη χορωδία ( 5 τουλάχιστον εξάωρες ηχογραφήσεις για το 

δέσιμο των τραγουδιών και την εναρμόνιση των φωνών των χορωδών με τα μουσικά 

όργανα), συνολικού ενδεικτικού κόστους 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%  

3. Υπηρεσίες δύο (2) μονωδών ψαλτών, συνολικού ενδεικτικού κόστους 1.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 

4. Ενορχήστρωση τραγουδιών και προσαρμογή τους για τις ανάγκες της ηχογράφησης 

συνολικού ενδεικτικού κόστους 350,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 

5. μοντάζ ήχου  - sound editing : 640,00 € (16 ώρες στούντιοx40,00 €/ώρα). 

6. μίξη ήχου: 960,00€  (24 ώρες στούντιο x40,00 €/ώρα). 

7. επεξεργασία ήχου ( master):400,00€ 

8. Glass master (εργοστασιακή μήτρα):150,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

9. Δημιουργία-παραγωγή αντιτύπων c.d. 1000 τεμαχίων (ακριβή αντίγραφα του 

πρωτότυπου υλικού (master), συνολικού ενδεικτικού κόστους 800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, 

συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εκτύπωσης 4 χρωμάτων  στην επιφάνεια του 

δίσκου (λογότυπο που θα δοθεί κατόπιν συνεννόησης).  



10. Υπηρεσία οργάνωσης και καλλιτεχνικής επιμέλειας όλων των παραπάνω απαιτούμενων 

ενεργειών, συνολικού ενδεικτικού κόστους  1.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα  δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσόν των  14.880,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% (2.880,00 €) και θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  του 

Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 και συγκεκριμένα την εξειδικευμένη εγγεγραμμένη  πίστωση στον Κ.Α.Δ. 

00-6431.003  με τίτλο « Παραγωγή cd & dvd χορωδίας, ύψους 15.000,00 € που εγκρίθηκε 

κατόπιν αναμόρφωσης προϋπολογισμού,  σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 07/2018 απόφαση του 

Δ.Σ.,  την υπ΄ αριθμ. 65/2018 σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και το αριθμ. πρωτ. 

37758/13649/25.05.2018 έγγραφο  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αττικής 

περί  τεκμαιρόμενης νομιμότητας. 

Σύμφωνα δε με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας /εργασία στην σχετική 

μελέτη ταξινομείται με CPV υπό τον ακόλουθο αριθμητικό κωδικό: CPV: 92312000-1, 

καλλιτεχνικές υπηρεσίες . 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες) θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για 

το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών, όπως ακριβώς περιγράφονται. 

Για τη σύνταξη της μελέτης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει εκδοθεί  και δεν έρχεται σε αντίθεση με 

τον σχετικό νόμο. 

  Η εκτέλεση της της υπηρεσίας θα γίνει,  σύμφωνα με τα άρθρα 116, 118 και 120 του 

Ν.4412/2016 του Ν. 3852/2010  του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

καθώς και των διατάξεων  των άρθρων 203 & 206 του Ν. 4555/2018. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ € 
 

Φ.Π.Α.  
24% € 

1.   

Υπηρεσίες live ηχογράφησης 18 έως 22 τραγουδιών υπηρεσιών σε 
στούντιο υψηλών προδιαγραφών με άρτιο μηχανολογικό 
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό και αίθουσες μεγάλης χωρητικότητας (control 
room, χώρος αναμονής) για να καλύψει το συνολικό αριθμό των 
μελών της Δημοτικής χορωδίας και των μουσικών                 ( 
πέντε τουλάχιστον ημέρες εξάωρης  ηχογράφησης ). 

ώρες 30 40,00 1.200,00 288,00 

2.  
Υπηρεσίες μουσικού σχήματος   αποτελούμενο από  5 μουσικούς 
παραδοσιακών οργάνων που θα συνοδεύσουν τη χορωδία 
(πέντε  εξάωρες  ηχογραφήσεις ). 

 5 1.000,00 5.000,00  1.200,00  

3.  
Υπηρεσίες 2 μονωδών ψαλτών, που θα συνοδεύσουν τη 
χορωδία. 

 2 500,00 1.000,00  240,00 

4.  
Ενορχήστρωση τραγουδιών και προσαρμογή τους για τις 
ανάγκες της ηχογράφησης 

κατ΄αποκοπή  350,00 84,00 

5.  Μοντάζ ήχου  - sound editing   ώρες 16 40,00  640,00  153,60  

6.  Μίξη ήχου ώρες 24 40,00  960,00  230,40  



   

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της υπηρεσίας 

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

(ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD)»  με τη συνεργασία - συμμετοχή  της Δημοτικής  Χορωδίας 

Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικης (δημοτικής & βυζαντινής) του Δήμου μας, συνοδευόμενη 

από μουσικούς παραδοσιακών οργάνων και μονωδούς ψάλτες. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση λαογραφικού αρχείου παραδοσιακών 

τραγουδιών της λαογραφικής  τοπικής παράδοσης του Δήμου Παιανίας, καθώς επίσης και της 

ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων (που έχει στην κατοχή της η Δημοτική Χορωδία) και η  

δημιουργία  - παραγωγή ψηφιακού δίσκου (cd) για να διατεθεί στους δημότες, με σκοπό την 

διάσωση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της περιοχής και εν γένει της πολιτισμικής 

κληρονομιάς του τόπου μας. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα  δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσόν των14.880,00  € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ( 2.880,00  €) και θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  του 

Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 και συγκεκριμένα την εξειδικευμένη εγγεγραμμένη αδιάθετη πίστωση 

στον Κ.Α.Δ. 00-6431.003  με τίτλο « Παραγωγή cd & dvd χορωδίας, ύψους 15.000,00 €. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύουν. 

2. Οι διατάξει του Ν. 4555/2018 –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) 

& ιδίως των άρθρων 203 & 206. 

3. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Oι διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/τ. 

Α΄/2006), όπως τροποποήθηκε και ισχύει. 

5. Οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/τ.Α’/05-08-2016) 

7.  επεξεργασία ήχου (master) κατά αποκοπή  400,00  96,00  

8.  Glass master (εργοστασιακή μήτρα). τμχ 1 150,00 150,00 36,00 

9.  
Δημιουργία-παραγωγή αντιτύπων ψηφιακών δίσκων (c.d.) 
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εκτύπωσης 4 
χρωμάτων  στην επιφάνεια του δίσκου.  

τμχ 1.000 0,80 800,00 192,00  

10.  Υπηρεσίες οργάνωσης και καλλιτεχνικής επιμέλειας όλων των 
παραπάνω απαιτούμενων ενεργειών 

κατ΄αποκοπή  1.500,00  360,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00 2.880,00  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 14.880,00 € 



6. Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

7.  Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις».  

8.  Oι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Οι διατάξεις του Ν. 4152/2013(ΦΕΚ 107/ τ.Α’/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (παρ. Ζ άρθρου 1) και του άρθρου 3 

της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της παροχής υπηρεσιών. Η τιμή προσφοράς δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η ανάθεση θα γίνει απευθείας σε 

οικονομικό φορέα επιλογής του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π, σύμφωνα με   άρθρο 2 παρ.1 στοιχείο 31 και το 

άρθρο 118  του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,μετά την αποστολή πρόσκλησης για 

την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης Προέδρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 20 του 

Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΧΡΟΝΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της και 

μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2018 το αργότερο, με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των 

δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 

η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

- Το συμφωνητικό 

- Η παρούσα μελέτη  

- Η απόφαση ανάθεσης 

- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα επί 

ποινή αποκλεισμού: 

1. Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι συνταγμένη με την ίδια αρίθμηση  και σειρά όπως 

στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων  θα δηλώνει ότι 

αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας μελέτης.  

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην: 

- Καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) 

- καταβολή εισφορών όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα) που δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, (κύριας 

και επικουρικής ) 
 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 

τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον 

ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 

ότι ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών . 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, γ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, δ) σε περίπτωση 

αλλοδαπών νομικών προσώπων  η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που 

έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος  για το οποίο 

καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις. 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 

του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 

που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά 

φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας 

παρεχόμενης υπηρεσίας/εργασίας, με βάση την οικονομική προσφορά του.  



Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής δύναται να γίνεται 

τμηματικά, κατόπιν έκδοσης από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (τιμ. 

παροχής υπηρεσιών), αφού γίνει η παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών /εργασιών από την 

αρμόδια Επιτροπή του Νομικού Προσώπου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 για 

τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) και κατόπιν έκδοσης  αντίστοιχων  χρηματικών  

ενταλμάτων πληρωμής από το λογιστήριο του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο Ζ του άρθρου 1, του Ν. 4152/13), που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

Επειδή η παρούσα παροχή υπηρεσίας  ως εκ της φύσεως της απαιτεί παρακολούθηση 

δύναται να οριστεί υπάλληλος για την παρακολούθηση της σύμβασης ως Επόπτης µε 

καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016, ο οποίος 

και θα επιβλέπει, τις σχετικές εργασίες του εν λόγω συμβατικού αντικειμένου παροχής 

υπηρεσιών και θα δίνει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή υλοποίησης της σύμβασης. 

Η  παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων θα γίνει από την ορισθείσα 

επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3/2018 απόφαση Δ.Σ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, κατόπιν ελέγχου των υποβαλλόμενων 

πιστοποιητικών στοιχείων από τον Επόπτη (υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. ειδικότητας Μουσικού) 

της ορθής υλοποίησης της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να 

διαπιστωθεί ότι η παροχή υπηρεσίας πληροί τους όρους της παρούσας, καθώς επίσης να 

αποκαταστήσει κάθε εργασία ή προμήθεια υλικού που θα αποδειχθεί ελλιπής.    

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και Τεχνική 

Περιγραφή της παρούσης μελέτης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της επίβλεψης που θα 

ορισθεί από τις υπηρεσίες του δήμου. 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε  υπό την εποπτεία των αρμοδίων του Ν.Π.Δ.Δ. προς τις εντολές 

και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί κανόνων 

ασφαλείας. 

Οι πάσης φύσεως  ειδικότητας μουσικοί, μονωδοί ή τυχόν συνεργάτες για την εκτέλεση των 

παραπάνω εργασιών αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.  

Ο ανάδοχος  εγγυάται για το κύρος και την εξειδικευμένη εμπειρία όλων των συντελεστών 

– συνεργατών αυτού, που θα απασχοληθούν, του εν λόγω συμβατικού αντικειμένου παροχής 

υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 



Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση 

και παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες  καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η 

παρεχόμενη υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο :  ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη κλπ, 

εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016 , 

β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα 

με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016). 

 

ΠΑΙΑΝΙΑ 15/10/2018 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ 
(Αντιδήμαρχος) 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αρχιμουσικός –υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ.) 

 



 

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

 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ: 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)  & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  - ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (CD) ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΔΟΥΣ ΨΑΛΤΕΣ 

  
ΠΡΟΣ:ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ –ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

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

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ € 
 

Φ.Π.Α.  
24% € 

1.  

Υπηρεσίες live ηχογράφησης 18 έως 22 τραγουδιών υπηρεσιών 
σε στούντιο υψηλών προδιαγραφών με άρτιο 
μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και αίθουσες μεγάλης 
χωρητικότητας (control room, χώρος αναμονής) για να 
καλύψει το συνολικό αριθμό των μελών της Δημοτικής 
χορωδίας και των μουσικών (πέντε τουλάχιστον ημέρες 
εξάωρης  ηχογράφησης. 

 30    

2.  

Υπηρεσίες μουσικού σχήματος   αποτελούμενο από  5 
μουσικούς παραδοσιακών οργάνων που θα συνοδεύσουν 
τη χορωδία (πέντε  εξάωρες  ηχογραφήσεις ). 

 5    

3.  
Υπηρεσίες 2 μονωδών ψαλτών, που θα συνοδεύσουν τη 
χορωδία. 

 2    

4.  
Ενορχήστρωση τραγουδιών και προσαρμογή τους για τις 
ανάγκες της ηχογράφησης. 

κατ΄αποκοπή    

5.  Μοντάζ ήχου  - sound editing   ώρες 16    

6.  Μίξη ήχου ώρες 24    

7.  επεξεργασία ήχου (master) κατά αποκοπή    

8.  Glass master (εργοστασιακή μήτρα). τμχ 1    

9.  

Δημιουργία-παραγωγή αντιτύπων ψηφιακών δίσκων (c.d.) 
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εκτύπωσης 4 
χρωμάτων  στην επιφάνεια του δίσκου.  

τμχ 1.000    

10.  Υπηρεσίες οργάνωσης και καλλιτεχνικής επιμέλειας όλων 
των παραπάνω απαιτούμενων ενεργειών 

κατ΄αποκοπή    

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

    Ημερομηνία……/10/2018 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  

2 


