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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ)  

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

προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών & προμηθειών που 
αφορούν στη διοργάνωση της επί του ανωτέρω θέματος χριστουγεννιάτικης χορωδιακής 
συναυλίας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21.12.2018 στις 8μμ στην Αίθουσα 
Συνιδιοκτησίας Παιανίας.  

Οι ανωτέρω υπηρεσίες & προμήθειες  περιγράφονται αναλυτικά στο υπ΄ αριθμ. πρωτ.  
670/18.12.2018 πρωτογενές αίτημα με  ΑΔΑΜ: 18REQ004224624, καθώς επίσης στην υπ΄ 
αριθμ. 56/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΟ49ΟΛ1Μ-263) 
 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  να  αποστείλουν την  
προσφορά τους  για τις  σχετικές  υπηρεσίες ή  προμήθειες που τους ενδιαφέρουν   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), το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη  20.12.2018 και ώρα 11:00 
π.μ. 
 Η επιλογή των αναδόχων  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση:  
 Συνημμένα:   

1. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 670/18.11.2018  σχετικό πρωτογενές αίτημα (Α.Δ.Α.Μ.: 18REQ004224624) 

2. Υπόδειγμα προσφοράς,  

 

Ο Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Παναγιώτης Δ. Σιδέρης 

(Αντιδήμαρχος) 
 

Παιανία  19.12.2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 678   

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 
 



 
                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                                  
 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ) ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Νομικού μας Προσώπου, κατόπιν σχετικής 

πρότασης των μελών της Δημοτικής  Χορωδίας Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής 
(δημοτικής & βυζαντινής) του Νομικού μας Προσώπου, προτείνεται η διοργάνωση  
χριστουγεννιάτικης συναυλίας με τη συμμετοχή της εν λόγω χορωδίας μας, που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνιδιοκτησίας Παιανίας και συγκεκριμένα την Παρασκευή  
21 Δεκεμβρίου 2018, στις 8:00 το βράδυ. 

Το συνολικό κόστος  της συναυλίας εκτιμάται στο ύψος των 3.281,40 €  

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%    & 13%   και θα βαρύνει τον Κ.Α.15-6471.001 με τίτλο 

«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις, συναυλίες, ποιητικές βραδιές, θεατρικές 

παραστάσεις κ.λπ.)» των εξόδων του ισχύοντος προϋπολογισμού μας, όπου υπάρχει επαρκής 

διαθέσιμη πίστωση. 

Συγκεκριμένα οι απαιτούμενες δαπάνες (παροχή υπηρεσιών & προμήθειες) για την άρτια 

οργάνωση αυτής αναλύονται ως κατωτέρω: 

1. Υπηρεσίες εταιρείας  ή φυσικού προσώπου  με αντικείμενο την οργάνωση - παραγωγή 

μουσικών συναυλιών, για την καλλιτεχνική διεύθυνση της χορωδίας και την  επιμέλεια της 

εν λόγω συναυλίας, που θα περιλαμβάνει μουσικό τετραμελές παραδοσιακό σχήμα, το 

οποίο θα  συνοδεύσει μουσικά τη χορωδία, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 1.800,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. 24%:432,00 € ήτοι σύνολο 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένων και των δύο 

(2) τουλάχιστον τετράωρων προβών που πρέπει να γίνουν  για το δέσιμο των τραγουδιών 

και την εναρμόνιση των φωνών των χορωδών με τα μουσικά όργανα - CPV 92312000-1 

2. Πλήρης ηχητική κάλυψη αυτής με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό, 

για τις ιδιαιτερότητες ακουστικής που έχει  η χορωδιακή συναυλία σε σχέση με τον  χώρο 

που θα πραγματοποιηθεί, (κονσόλα ήχου,  ηχεία, 5 πυκνωτικά μικρόφωνα για τους 

χορωδούς με τις βάσεις τους, αντίστοιχους ενισχυτές, ηχεία μόνιτορ και κουτιά 

προενισχυτών για τους χορωδούς  και τους μουσικούς, 1 ασύρματο μικρόφωνο για τον 

εκφωνητή, cd player, κλπ.), εκτιμώμενης δαπάνης 500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%:120,00 €, 

ήτοι σύνολο 620,00€ - CPV 51313000-9 

3. Προμήθεια 30 κιλών χριστουγεννιάτικων  γλυκισμάτων (κουραμπιέδες- μελομακάρονα) 

για 200 περίπου παρευρισκόμενους, εκτιμώμενης δαπάνης 330,00 € (30*11,00€/κιλό) 

πλέον Φ.Π.Α. 13%:42,90€, ήτοι σύνολο  372,90€-CPV 15810000-9 

4. Προμήθεια ανθοσυνθέσεων για τις σκηνικές ανάγκες της συναυλίας, εκτιμώμενης 

δαπάνης 50,00 € πλέον Φ.Π.Α.13%: 6,50€, ήτοι σύνολο 56,50 €.- CPV 03121210-0 
 

Παιανία 18.12.2018 
Αριθμ. Πρωτ : 670 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ 
(Αντιδήμαρχος) 
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Αφού έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην  υπ΄ 
αριθμ. 56/2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού - Αθλητικού 
Οργανισμού Δήμου Παιανίας και στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 670/18.12.2018 πρωτογενές  αίτημα τις 
οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, σας υποβάλλω την σχετική οικονομική προσφορά μου, 
για:1 
 
ως ακολούθως: 
 

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΟΣΟΝ 
Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΝ 

    

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

   

           
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 (αναγράφεται η παροχή υπηρεσίας ή προμήθειας για την οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε 
την προσφορά σας). 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ    

( υπ΄αριθμ.  πρωτ. 677/19.12.2018 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……/12/2018 
Ο προσφέρων 

 

 

Υπογραφή, Σφραγίδα  
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