ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ν. Φιλ/φεια: 01/08/2016
Αριθμ. Πρωτ: 15730

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
για την διοργάνωση και υλοποίηση στο πλαίσιο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια με τη συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την διοργάνωση και υλοποίηση στο πλαίσιο των
Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 , με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 2/8/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.,
να καταθέσουν τις προσφορές τους .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049042 ).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και να κοινοποιηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο

ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
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www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016» και από 13/9/2016 – 21/9/2016.
Α.Μ. 128/2016
Προϋπολογισμός: 7.351,00 € με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016», ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΠΟ 13/9/2016 - 21/9/2016.

Α. Μ.: 128/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.351,00 € με Φ. Π. Α. 24%
Κ.Α. 02.15.6471.003

Α.Δ.Α.Μ: 16REQ004828831
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Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016» και από 13/9/2016 – 21/9/2016.
Α.Μ. 128/2016
Προϋπολογισμός: 7.351,00 € με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Η παρούσα μελέτη αφορά, τις διενέργειες εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την
προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών, αεροπανώ, κ.λ.π.), για την υλοποίηση
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016»,
που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος και από 13/9/2016-21/9/2016,
σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των πλαισίων των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Δράσεων του, για το έτος 2016 και αναλυτικά ως εξής:
Α)Παρουσίαση τεσσάρων Θεατρικών παραστάσεων για παιδιά σε πλατείες της πόλης
μας:
1) 13/09/2016- Κουκλοθέατρο από την θεατρική ομάδα “Τα πάντα ΦΙ” με το έργο
«Ο Γαϊγλάρος» ( Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Νέα Φιλαδέλφεια).
2) 14/09/2016 –Θεατρική παράσταση από την ομάδα των Μάκη Αρβανιτάκη - Γιάννη
Καλατζόπουλου με το έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.( Πλατεία “Μνημείου Μικρασιατών”,
Νέα Φιλαδέλφεια).
3) 15/09/2016 –Θεατρική παράσταση από την Αριστέα Κοντραφούρη με το διαδραστικό
έργο «Ο Τομ Τιριτόμ και η Πολιτεία που ήταν χωρισμένη στα δύο» του Χρήστου Μπουλιώτη
( Πλατεία Ζέρβα, Νέα Φιλαδέλφεια).
4) 16/09/2016 – Θεατρική παράσταση από την ομάδα ,Μορφές Έκφρασης με το έργο
«Ο Χαχά και η Χιχί και το αερόστατο της Ειρήνης» (“Αίθριο Α.Τρίτση”, Πνευματικό Κέντρο
Νέας Χαλκηδόνος).
Β)Τέσσερις εκδηλώσεις- με εθελοντική προσφορά των Καλλιτεχνών- στον “Πολυχώρο
Δροσίνη” στην Νέα Χαλκηδόνα:
1) 18/9/2016- Βραδιά Πιάνου με σολίστ τους Εύη Χλωρού και Σπύρο Γόγολο και με τη
συμμετοχή της παιδικής χορωδίας από τα σχολεία της Ν. Ιωνίας.
2) 19/09/2016 – Θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα του Τμήματος Δημοσίων &
Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με το έργο «O Φιλάργυρος» του Μολιέρου.
3) 20/09/2016 – Παρουσίαση θεατρικής παράστασης από την ομάδα του Μάκη Αρβανιτάκη,
με το έργο « Όλα για την Ελίζα».
4) 21/09/2016- Ροκ συναυλία-Rock Concert (με Ελληνικό και Ξένο ρεπερτόριο) από την
ομάδα του Χριστόφα Γιώργου.
Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων διατάξεων:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α.
προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
δαπάνες.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273
του Ν. 3463/06.
3. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια.
5. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (Φ.Ε.Κ.1066/Β΄/10-8-2001) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, σχετικά με το όριο της απ΄ ευθείας ανάθεσης σε προμήθειες μέχρι δέκα
πέντε χιλιάδες (15.000,00 €).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
αρθρ. 22 του Ν. 3536/2007, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.
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Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016» και από 13/9/2016 – 21/9/2016.
Α.Μ. 128/2016
Προϋπολογισμός: 7.351,00 € με Φ.Π.Α.

7. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291 τ.Β΄/11.08.02010), απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι
χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.000,00 €).
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.
Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στην
ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της
μελέτης.
Η συνολική δαπάνη για τις διενέργειες εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια
υλικών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών, αεροπανώ, κ.λ.π.), για την κάλυψη και υλοποίηση
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016»,
που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος και από 13/9/2016-21/9/2016, θα
ανέλθει στο ποσό των 7.351,00 € συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24 % και των λοιπών
κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6471.003 και με τίτλο «Δαπάνες για το φεστιβάλ
γειτονιάς(Σεπτεμβρίου)», προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και αρχικής
πίστωσης 10.000,00 €.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται, οι διενέργειες εργασιών, η παροχή υπηρεσιών και η
προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών, αεροπανώ, κ.λ.π.), για την υλοποίηση
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016»,
που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος και από 13/9/2016-21/9/2016,
σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των πλαισίων των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Δράσεων του, για το έτος 2016 και αναλυτικά ως εξής:
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:
1) Προμήθεια ενημερωτικών αφισών μεγέθους Α2, τετραχρωμία 420χ594 mm.
2) Προμήθεια ενημερωτικών διπτύχων Α4 διπλωμένο σε Α5, τετραχρωμία.
3) Προμήθεια ενημερωτικών μπάνερ με βάση.
4) Προμήθεια λαβάρων με ξύλο στις άκρες Διαστ.2 m X 0,80 m.
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
1) 13/09/2016- Κουκλοθέατρο από την θεατρική ομάδα “Τα πάντα ΦΙ” με το έργο
«Ο Γαϊγλάρος» ( Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Νέα Φιλαδέλφεια). Μία παράσταση
κουκλοθεάτρου για όλες τις ηλικίες, με αφηγηματικό μέσο την κίνηση, δεμένο με πολύ
μουσική, που προκαλεί σε μαγικές πτήσεις. Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
2) 14/09/2016 –Θεατρική παράσταση από την ομάδα των Μάκη Αρβανιτάκη - Γιάννη
Καλατζόπουλου με το έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.( Πλατεία “Μνημείου Μικρασιατών”,
Νέα Φιλαδέλφεια). Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
3) 15/09/2016 –Θεατρική παράσταση από την Αριστέα Κοντραφούρη με το διαδραστικό
έργο «Ο Τομ Τιριτόμ και η Πολιτεία που ήταν χωρισμένη στα δύο» του Χρήστου
Μπουλιώτη ( Πλατεία Ζέρβα, Νέα Φιλαδέλφεια). Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
4) 16/09/2016 – Θεατρική παράσταση από την ομάδα ,Μορφές Έκφρασης με το έργο
«Ο Χαχά και η Χιχί και το αερόστατο της Ειρήνης» (“Αίθριο Α.Τρίτση”, Πνευματικό Κέντρο
Νέας Χαλκηδόνος). Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
5) 18/9/2016- Βραδιά Πιάνου με σολίστ τους Εύη Χλωρού και Σπύρο Γόγολο και με τη
συμμετοχή της παιδικής χορωδίας από τα σχολεία της Ν. Ιωνίας. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα. Διάρκεια περίπου
1ώρα & 30 λεπτά.
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Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016» και από 13/9/2016 – 21/9/2016.
Α.Μ. 128/2016
Προϋπολογισμός: 7.351,00 € με Φ.Π.Α.

6) 19/09/2016 – Θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα του Τμήματος Δημοσίων &
Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με το έργο «O Φιλάργυρος» του Μολιέρου. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα.
Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
7) 20/09/2016 – Παρουσίαση θεατρικής παράστασης από την ομάδα του Μάκη Αρβανιτάκη,
με το έργο « Όλα για την Ελίζα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο
Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα. Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
8) 21/09/2016 - Ροκ συναυλία -Rock Concert (με Ελληνικό και Ξένο ρεπερτόριο) από την
ομάδα του Χριστόφα Γιώργου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο
Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα. Διάρκεια περίπου 2 ωρών .
9) Μεταφορά μουσικών οργάνων (πιάνου).
Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εκτίμηση των προς προμήθεια υλικών και των ποσοτήτων
τους και της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών, ώστε αυτά να καλύπτουν τις παρούσες
ανάγκες, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουμε το προσήκον μέτρο. Όλα τα είδη που
θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής,
διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα προϊόντα που θα προμηθευτούμε οι
ποσότητες τους, καθώς και οι εργασίες για την παροχή των υπηρεσιών παρουσιάζονται
αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού:
Ο/Η ανάδοχος δύναται να είναι εταιρία διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Α/Α

1

2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΤΕΜ.

200

0,60 €

120 €

ΤΕΜ.

3.000

0,048 €

144 €

ΤΕΜ.

2

65 €

130 €

ΤΕΜ.

4

45 €

180 €

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΦΙΣΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α2,
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ
420χ594 mm.
ΔΙΠΤΥΧΟ Α4
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ Α5,
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ.
ΜΠΑΝΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΛΑΒΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΟ
ΣΤΑ ΑΚΡΑ Διαστ.
2 m X 0,80 m

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

574 €
1€
138 €
713 €

C:\Users\CAMPAT~1.FIL\AppData\Local\Temp\nsz42AD.tmp\ContainedTemp\Συνημμένο χωρίς τίτλο 00070.docx

4
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2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
A).ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Θεατρική Παράσταση –Κουκλοθέατρο, από την θεατρική
ομάδα “Τα πάντα ΦΙ” με το έργο «Ο Γαϊγλάρος».Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/9/2016, στην
Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Νέα Φιλαδέλφεια και θα είναι
διάρκειας περίπου 1ώρας & 30 λεπτών.
Θεατρική παράσταση από την ομάδα των Μάκη
Αρβανιτάκη - Γιάννη
Καλατζόπουλου με το έργο
«Ειρήνη»
του
Αριστοφάνη.
Η
εκδήλωση
θα
πραγματοποιηθεί στις 14/9/2016, στην Πλατεία “Μνημείου
Μικρασιατών”, Νέα Φιλαδέλφεια και θα είναι διάρκειας
περίπου 1ώρας & 30 λεπτών.
Παρουσίαση Θεατρικής παράστασης από την Αριστέα
Κοντραφούρη με το διαδραστικό έργο «Ο Τομ Τιριτόμ και η
Πολιτεία που ήταν χωρισμένη στα δύο» του Χρήστου
Μπουλιώτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις
15/9/2016, στην Πλατεία Ζέρβα στη Νέα Φιλαδέλφεια και
θα είναι διάρκειας περίπου 1ώρας & 30 λεπτών.
Παρουσίαση Θεατρικής παράστασης από την ομάδα
,Μορφές Έκφρασης με το έργο
«Ο Χαχά και η Χιχί
και το αερόστατο της Ειρήνης».Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 16/9/2016 στο “Αίθριο Α. Τρίτσης”,
του Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνος και είναι
διάρκειας περίπου 1ώρας & 30 λεπτών.
Βραδιά Πιάνου με σολίστ τους Εύη Χλωρού και Σπύρο
Γόγολο και με τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας από
τα σχολεία της
Ν. Ιωνίας. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στις 18/9/2016, στον
«Πολυχώρο
Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα και είναι διάρκειας περίπου
1ώρας & 30 λεπτών.
Παρουσίαση Θεατρικής παράστασης από την θεατρική
ομάδα του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του
Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με το έργο «O Φιλάργυρος» του Μολιέρου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19/09/2016 στον
«Πολυχώρο Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα και είναι
διάρκειας περίπου 1ώρας & 30 λεπτών.
Παρουσίαση θεατρικής παράστασης από την ομάδα του
Μάκη Αρβανιτάκη, με το έργο « Όλα για την Ελίζα». Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20/09/2016 στον
« Πολυχώρο Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα και είναι
διάρκειας περίπου 1ώρας & 30 λεπτών.
Ροκ συναυλία -Rock Concert (με Ελληνικό και Ξένο
ρεπερτόριο) από την ομάδα του Χριστόφα Γιώργου. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21/09/2016 στον «

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
600 €

900 €

550 €

550 €

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
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Πολυχώρο Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα και είναι
διάρκειας περίπου 2 ωρών .
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ.
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ.

2.600 €
624,00 €
3.224,00 €

Β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ).
Β1. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΗΧΕΙΑ JBL 300 rms./τεμ.
ΗΧΕΙΑ JBL 300 rms /τεμ μόνιτορ.
Ψηφιακοί Ενισχυτές ήχου crown.
Μικροφωνική.
Χειλόφωνα.
Μικρόφωνα ενσύρματα (για κρουστά).
Πυκνωτικά.
Di box.
Μικρόφωνο ασύρματο (δυναμικό).
Cd player pioneer cdj 400
Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις καθώς και όλα τα
παρελκόμενα (καλώδια, πολύμπριζα, τρίποδα,stand,
σύνδεσμοι κ.λ.π.).
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Προβολείς HQI 400 watt./τεμ.
Κολόνες stand.
Par led RGB σε δύο stand.
Κονσόλα φωτισμού.
Dimmer
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
6 τεμ.
2 τεμ.
3 τεμ.
1 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.

4 τεμ.
2 τεμ.
6 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 άτομο
1 άτομο

Β2. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Α/Α
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΗΧΕΙΑ seer 500 rms /τεμ.
Subwoofer 1000 rms/τεμ.
ΗΧΕΙΑ JBL 300 rms /τεμ μόνιτορ.
Ψηφιακοί Ενισχυτές ήχου crown.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
8 τεμ.
4 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
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5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

1
2

Μικροφωνική.
Μικρόφωνο δυναμικό Shure beta.
Di box.
Μικρόφωνο ασύρματο (δυναμικό).
Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις καθώς και όλα τα
παρελκόμενα (καλώδια, πολύμπριζα, τρίποδα,stand,
σύνδεσμοι κ.λ.π.).

1 τεμ.
2 τεμ.
5 τεμ.
1 τεμ.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Προβολείς HQI 400 watt.
Κολόνες stand.
Par led RGB σε δύο stand.
Κονσόλα φωτισμού.
Dimmer

4 τεμ.
2 τεμ.
6 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

1 άτομο
1 άτομο
2.350,00 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

564,00 €

Φ.Π.Α. 24%

2.914,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Β3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α. Ε. Π. Ι.
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.Π.Ι. ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €

161,29 €
38,71 €

Φ.Π.Α. 24%

200 ,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ.

Β4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΠΙΑΝΟΥ).
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΠΙΑΝΟΥ).
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ €

241,94 €
58,06 €
300 ,00 €
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.353,23 €
1.284,77 €
6.638,00 €

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΗΣ.

5.927,23 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1Η & 2Η ).

1,00 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

1.422,77 €

Φ.Π.Α. 24 %

7.351,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1Η & 2Η ).

Νέα Χαλκηδόνα 20/07/2016.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚ. -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο μελέτης.
Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται, οι διενέργειες εργασιών, η παροχή υπηρεσιών και η
προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών, αεροπανώ, κ.λ.π.), για την υλοποίηση
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016»,
που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος και από 13/9/2016-21/9/2016,
σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των πλαισίων των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Δράσεων του, για το έτος 2016 και αναλυτικά ως εξής:
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:
1) Προμήθεια ενημερωτικών αφισών μεγέθους Α2, τετραχρωμία 420χ594 mm.
2) Προμήθεια ενημερωτικών διπτύχων Α4 διπλωμένο σε Α5, τετραχρωμία.
3) Προμήθεια ενημερωτικών μπάνερ με βάση.
4) Προμήθεια λαβάρων με ξύλο στις άκρες Διαστ.2 m X 0,80 m.
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
1) 13/09/2016- Κουκλοθέατρο από την θεατρική ομάδα “Τα πάντα ΦΙ” με το έργο
«Ο Γαϊγλάρος» ( Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Νέα Φιλαδέλφεια). Μία παράσταση
κουκλοθεάτρου για όλες τις ηλικίες, με αφηγηματικό μέσο την κίνηση, δεμένο με πολύ
μουσική, που προκαλεί σε μαγικές πτήσεις. Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
2) 14/09/2016 –Θεατρική παράσταση από την ομάδα των Μάκη Αρβανιτάκη - Γιάννη
Καλατζόπουλου με το έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.( Πλατεία “Μνημείου Μικρασιατών”,
Νέα Φιλαδέλφεια). Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
3) 15/09/2016 –Θεατρική παράσταση από την Αριστέα Κοντραφούρη με το διαδραστικό
έργο «Ο Τομ Τιριτόμ και η Πολιτεία που ήταν χωρισμένη στα δύο» του Χρήστου
Μπουλιώτη ( Πλατεία Ζέρβα, Νέα Φιλαδέλφεια). Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
4) 16/09/2016 – Θεατρική παράσταση από την ομάδα ,Μορφές Έκφρασης με το έργο
«Ο Χαχά και η Χιχί και το αερόστατο της Ειρήνης» (“Αίθριο Α.Τρίτση”, Πνευματικό Κέντρο
Νέας Χαλκηδόνος). Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
5) 18/9/2016- Βραδιά Πιάνου με σολίστ τους Εύη Χλωρού και Σπύρο Γόγολο και με τη
συμμετοχή της παιδικής χορωδίας από τα σχολεία της Ν. Ιωνίας. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα. Διάρκεια περίπου
1ώρα & 30 λεπτά.
6) 19/09/2016 – Θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα του Τμήματος Δημοσίων &
Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, με το έργο «O Φιλάργυρος» του Μολιέρου. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα.
Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
7) 20/09/2016 – Παρουσίαση θεατρικής παράστασης από την ομάδα του Μάκη Αρβανιτάκη,
με το έργο « Όλα για την Ελίζα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο
Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα. Διάρκεια περίπου 1ώρα & 30 λεπτά.
8) 21/09/2016 - Ροκ συναυλία -Rock Concert (με Ελληνικό και Ξένο ρεπερτόριο) από την
ομάδα του Χριστόφα Γιώργου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον « Πολυχώρο
Δροσίνη» στη Νέα Χαλκηδόνα. Διάρκεια περίπου 2 ωρών .
9) Μεταφορά μουσικών οργάνων (πιάνου).
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ’ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων &
άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων διατάξεων:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α.
προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
δαπάνες.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273
του Ν. 3463/06.
3. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια.
5. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (Φ.Ε.Κ.1066/Β΄/10-8-2001) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, σχετικά με το όριο της απ΄ ευθείας ανάθεσης σε προμήθειες μέχρι δέκα
πέντε χιλιάδες (15.000,00 €).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
αρθρ. 22 του Ν. 3536/2007, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.
7. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291 τ.Β΄/11.08.02010), απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι
χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.000,00 €).
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Τιμολόγιο – Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τιμές προσφορών.
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την
παρούσα προμήθεια και παροχή υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς
του υποψηφίου αναδόχου για τα προς προμήθεια είδη και παροχή υπηρεσιών, θα
παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα μελέτη, δηλαδή
μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και της παροχής των
υπηρεσιών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή
τους από την πλευρά του υποψηφίου αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο αναδόχου θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού
προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της
παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος υποψηφίου ανάδοχος θα μπορεί προαιρετικά
να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς του.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το
διαθέσιμο από τον Δήμο για το σύνολο των υλικών και των υπηρεσιών, που δύναται να
εκταμιεύσει ο Δήμος, για τις ανωτέρω Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Θεατρικές & Μουσικές
Παραστάσεις) και δεν δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά στην ποσότητα των υλικών που θα
χρειαστεί κατά το έτος 2016.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
των υλικών και των υπηρεσιών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για το

C:\Users\CAMPAT~1.FIL\AppData\Local\Temp\nsz42AD.tmp\ContainedTemp\Συνημμένο χωρίς τίτλο 00070.docx

10

Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016» και από 13/9/2016 – 21/9/2016.
Α.Μ. 128/2016
Προϋπολογισμός: 7.351,00 € με Φ.Π.Α.

κάθε είδος των υλικών και των υπηρεσιών, για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα είδος ή ενότητα των
προς προμήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών, αλλά μόνο επί του συνόλου της
μελέτης.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της προμήθειας και της παροχής υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του
αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης
και να καταθέσει την κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της
προμήθειας και της παροχής των υπηρεσιών και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές
επιστολές, ισχύος τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την προσωρινή παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών, υλικών και υπηρεσιών ,από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα
γίνει με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των
σχετικών τιμολογίων και την έκδοση επ΄ ονόματι του, των αντίστοιχων Χρηματικών
Ενταλμάτων.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας και της παροχής των υπηρεσιών, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του
αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης.
Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Πλημμελής κατασκευή.
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη και υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Φόροι - τέλη – κρατήσεις.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν
κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Εξοφλητικός λογαριασμός.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή όλων των προς
προμήθεια ειδών, υλικών και παροχής υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Χρόνοι και τόποι παράδοσης.
Τα προς προμήθεια είδη και υλικά θα παραδοθούν, σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν
από τις Υπηρεσίες του Δήμου και σίγουρα τριάντα ημέρες (15) ημέρες, τουλάχιστον πριν
την διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης (Θεατρικές & Μουσικές παραστάσεις).
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Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών και υλικών θα
επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Η παροχή των υπηρεσιών για την φωτιστική και ηχητική κάλυψη των ανωτέρω
πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα πρέπει να παρασχεθεί, στον χώρο εκτέλεσης αυτών και
όπως αναλυτικά αναγράφεται στην παρούσα μελέτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, υλικών και υπηρεσιών ενεργείται
από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις
προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα
συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με
μακροσκοπικό έλεγχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών το πολύ από την παράδοση των
υλικών.
Νέα Χαλκηδόνα 20/07/2016.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚ. -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Α/Α

1

2
3
4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ANA ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΦΙΣΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Α2, ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ
420χ594 mm.
ΔΙΠΤΥΧΟ Α4
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ Α5,
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ.
ΜΠΑΝΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΛΑΒΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΟ ΣΤΑ
ΑΚΡΑ Διαστ.
2mX
0,80 m

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

200 τεμ.

3.000 τεμ.
2 τεμ.
4 τεμ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΟ

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Α) ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.
Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

Θεατρική Παράσταση –Κουκλοθέατρο, από την
θεατρική ομάδα “Τα πάντα ΦΙ” με το έργο «Ο
Γαϊγλάρος».Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
1 παράσταση
στις 13/9/2016, στην Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Νέα
Φιλαδέλφεια και θα είναι διάρκειας περίπου
1ώρας & 30 λεπτών.
Θεατρική παράσταση από την ομάδα των Μάκη
Αρβανιτάκη - Γιάννη
Καλατζόπουλου με το
έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Η εκδήλωση θα
1 παράσταση
πραγματοποιηθεί στις 14/9/2016, στην Πλατεία
“Μνημείου Μικρασιατών”, Νέα Φιλαδέλφεια και
θα είναι διάρκειας περίπου 1ώρας & 30 λεπτών.
Παρουσίαση Θεατρικής παράστασης από την
Αριστέα Κοντραφούρη με το διαδραστικό έργο
«Ο Τομ Τιριτόμ και η Πολιτεία που ήταν
1 παράσταση
χωρισμένη στα δύο» του Χρήστου Μπουλιώτη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις
15/9/2016, στην Πλατεία Ζέρβα στη Νέα
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4

Φιλαδέλφεια και θα είναι διάρκειας περίπου
1ώρας & 30 λεπτών.
Παρουσίαση Θεατρικής παράστασης από την
ομάδα ,Μορφές Έκφρασης με το έργο
«Ο
Χαχά και η Χιχί και το αερόστατο της Ειρήνης».Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/9/2016 1 παράσταση
στο “Αίθριο Α. Τρίτσης”, του Πνευματικό Κέντρο
Νέας Χαλκηδόνος και είναι διάρκειας περίπου
1ώρας & 30 λεπτών.
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Β) ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΗΧΕΙΑ JBL 300 rms./τεμ.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

ΗΧΕΙΑ JBL 300 rms /τεμ
μόνιτορ.
Ψηφιακοί Ενισχυτές
ήχου crown.
Μικροφωνική.
Χειλόφωνα.
Μικρόφωνα ενσύρματα
(για κρουστά).
Πυκνωτικά.
Di box.
Μικρόφωνο ασύρματο
(δυναμικό).
Cd player pioneer cdj
400
Όλες οι απαραίτητες
καλωδιώσεις καθώς και
όλα τα παρελκόμενα
(καλώδια, πολύμπριζα,
τρίποδα,stand,
σύνδεσμοι κ.λ.π.).
Προβολείς HQI 400
watt./τεμ.
Κολόνες stand.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ANA ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

6 τεμ.
2 τεμ.
3 τεμ.
1 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
5 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.

4 τεμ.
2 τεμ.

C:\Users\CAMPAT~1.FIL\AppData\Local\Temp\nsz42AD.tmp\ContainedTemp\Συνημμένο χωρίς τίτλο 00070.docx

14

Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016» και από 13/9/2016 – 21/9/2016.
Α.Μ. 128/2016
Προϋπολογισμός: 7.351,00 € με Φ.Π.Α.

14
15
16
17
18

Par led RGB σε δύο
stand.
Κονσόλα φωτισμού.
Dimmer
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

6 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 άτομο
1 άτομο

Γ) ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

ΗΧΕΙΑ seer 500 rms /τεμ.
Subwoofer 1000
rms/τεμ.
ΗΧΕΙΑ JBL 300 rms /τεμ
μόνιτορ.
Ψηφιακοί Ενισχυτές
ήχου crown.
Μικροφωνική.
Μικρόφωνο δυναμικό
Shure beta.
Di box.
Μικρόφωνο ασύρματο
(δυναμικό).
Όλες οι απαραίτητες
καλωδιώσεις καθώς και
όλα τα παρελκόμενα
(καλώδια, πολύμπριζα,
τρίποδα,stand,
σύνδεσμοι κ.λ.π.).
Προβολείς HQI 400 watt.
Κολόνες stand.
Par led RGB σε δύο
stand.
Κονσόλα φωτισμού.
Dimmer
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

8 τεμ.
4 τεμ.
6 τεμ.
6 τεμ.
1 τεμ.
2 τεμ.
5 τεμ.
1 τεμ.

4 τεμ.
2 τεμ.
6 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 άτομο
1 άτομο
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Διενέργειες εργασιών, παροχή υπηρεσιών & προμηθειών για την υλοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με την
επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2016» και από 13/9/2016 – 21/9/2016.
Α.Μ. 128/2016
Προϋπολογισμός: 7.351,00 € με Φ.Π.Α.

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΠΙΑΝΟΥ).
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
(ΠΙΑΝΟΥ).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 24 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Νέα Χαλκηδόνα 20/07/2016.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚ. -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.

Ο / Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ-ΟΥΣΑ
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