ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30/5/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10544

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
O Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την
εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ, κ.λ.π.) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
1. ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ
2.ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων
ή ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών και για το σύνολο της ομάδας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 31/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα
12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους για :
Β1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Προμήθειες με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
που αφορούν στα εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: Ενημερωτικό &Έντυπο υλικό
1. Ενημερωτικές Αφίσες μεγέθους Α3,
2. Αναμνηστικά Διπλώματα
ΟΜΑΔΑ Β: Αθλητικό Υλικό
1. (μπάλες )
ΟΜΑΔΑ Γ: Γραφική Ύλη
1.Επιτραπέζια παιχνίδια
2. Χαρτόνια ζωγραφικής
ΟΜΑΔΑ Δ΄ Αναψυκτικά
ΟΜΑΔΑ Ε΄ Εδέσματα

Β2 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διενέργειας για την εκτέλεση εργασιών & παροχή εκτέλεσης
υπηρεσιών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
1) ΟΜΑΔΑ Α΄: Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής κάλυψης (Διαδημοτικού τουρνουά
ποδοσφαίρου)
2) ΟΜΑΔΑ Β΄: Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής κάλυψης (Ημερήσια θερινή
απασχόληση)
3) ΟΜΑΔΑ Γ΄: Παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας(Διαδημοτικού τουρνουά ποδοσφαίρου)
4) ΟΜΑΔΑ Δ΄: Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση δυο θεατρικών παραστάσεων
(Ημερήσια θερινή απασχόληση).
Για τις εξής εκδηλώσεις:
Α) Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016).
Β) Πρόγραμμα Ημερήσιας «Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης
για παιδιά 6-12 ετών» (από 20/6/2016 -8/7/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων
ή ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών και για το σύνολο της ομάδας.
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
ε. Ο αριθμός της μελέτης.
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 & 040049)
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.neafiladelfeia.gr)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: AYT.TM.ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/05/2016

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ,
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, κ.λ.π.),
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:
1. ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ
2.ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 6-12 ΕΤΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

ΑΔΑΜ: 16REQ004444025
Α. Μ.: 102/2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. : 2.730 € με Φ. Π. Α.
Κ.Α. 02.15.6473.001 ποσό 1.900 € (με Φ.Π.Α.).
Κ.Α. 02.15.6471.002 ποσό 830 € (με Φ.Π.Α.).
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

Α). ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών
εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών υλικών, γραφικής ύλης, κ.λ.π.),τις
διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών, για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των
τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος και σύμφωνα
με τις σχετικές αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου και εντός των πλαισίων των Αθλητικών –
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2016 και αναλυτικά ως εξής:
Α) Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016).
Β) Πρόγραμμα Ημερήσιας «Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για
παιδιά 6-12 ετών» (από 20/6/2016 -8/7/2016).
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των προμηθειών θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης τιμής και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
 Το άρθρο 158 παρ. δ του N.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο
209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
 Το N. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
 Το N. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 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.
 Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
Επίσης, η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα:
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.1 του άρθρου 273
του Ν. 3463/06 και το Π.Δ. 28/80.
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.
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

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.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων,
αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών υλικών, γραφικής ύλης, κ.λ.π.),τις διενέργειες
εργασιών και παροχής υπηρεσιών, για τις ανωτέρω καλοκαιρινές εκδηλώσεις των
τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος, θα ανέλθει
στο ποσό των 2.730€ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και θα
βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α: τον Κ.Α. 02.15.6471.002 με τίτλο «Δαπάνες καλοκαιρινών
εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας –Πολιτισμού και Αθλητισμού», αρχικής
πίστωσης 8.000 € με ποσό 830 € (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των λοιπών
κρατήσεων) και τον Κ.Α. 02.15.6473.001 με τίτλο «Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος», αρχικής πίστωσης
2.000 € με ποσό 1.900 € (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων),
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Β). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών
εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών υλικών, γραφικής ύλης, κ.λ.π.),τις
διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών, για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των
τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος και σύμφωνα
με τις σχετικές αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου και εντός των πλαισίων των Αθλητικών –
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2016 και αναλυτικά ως εξής:
Α) Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016).
Β) Πρόγραμμα Ημερήσιας «Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για
παιδιά 6-12 ετών» (από 20/6/2016 -8/7/2016).
Υλικά, εποπτικά μέσα και παροχή Υπηρεσιών.
1) Ενημερωτικές Αφίσες μεγέθους Α3, Τετραχρωμία.
2) Αναμνηστικά Διπλώματα, Διχρωμία.
3) Προμήθεια αθλητικού υλικού, μπάλες Ποδοσφαίρου, Χειροσφαίρισης (Handball),
Καλαθοσφαίρισης (basketball), Πετοσφαίρισης (Volleyball), Αντισφαίρισης (Tennis).
4) Προμήθεια εποπτικού υλικού, επιτραπέζιων παιχνιδιών και γραφικής ύλης.
5) Προμήθεια χυμών, αναψυκτικών και εδεσμάτων.
6) Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Κάλυψης, κατά την διάρκεια των αγώνων (έως32
αγώνες)που θα διεξαχθούν στο Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (27-28-29/5
ή 3/6-4/6 & 5/6/2016) και κατά την διάρκεια του προγράμματος «Ημερησίας Θερινής
Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» (από 20/6/2016
-8/7/2016 καθημερινά και από ώρας 9:00 -15:30).
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

7) Παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας για την διεξαγωγή όλων των αγώνων (έως 32 αγώνες)
που θα γίνουν του Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (27-28-29/5 ή 3/6-4/6 &
5/6/2016).
Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εκτίμηση των προς προμήθεια υλικών και των
ποσοτήτων τους, καθώς 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 και οι ποσότητες τους παρουσιάζονται
αναλυτικότερα στους παρακάτω πίνακες :
Β1 .ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Α/Α

1
2

1

2

3
4
5

1
2

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑ Α΄
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ & ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ.
Ενημερωτικές Αφίσες μεγέθους Α3, Τετραχρωμία.
Αναμνηστικά Διπλώματα, Διχρωμία.
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
Mπάλα Ποδοσφαίρου δερμάτινη Νο 4 εξωτερικά FPUS 1300,
εσωτερικά 4 φέτες, πολυεστέρας Α΄ ποιότητος και βάρος 420 –
4455 gr
Mπάλα Χειροσφαίρισης (Handball) με κυψελοειδές καουτσούκ
υψηλής αντοχής και βαλβίδα ασφαλείας Νο 00 για παιδιά
Δημοτικού Σχολείου
Mπάλα Καλαθοσφαίρισης (Basketball) Νο 5 ελαστική Α΄
ποιότητος (επιφάνεια soft touch – high grip)για παιδιά Δημοτικού
Σχολείου
Mπάλα Πετοσφαίρισης (Volleyball) συνθετικό δέρμα PVC Νο 4,
ανθεκτική για παιδιά Δημοτικού Σχολείου
Mπάλα Αντισφαίρισης (Tennis) από καουτσούκ με επίστρωση
συνθετικού μαλλιού.
ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
Επιτραπέζια παιχνίδια
Χαρτόνια ζωγραφικής (Στρατσόχαρτο) λευκό του 1m.
ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.
Αναψυκτικό 1,5 lt για την τελετή λήξης του προγράμματος
«Ημερησίας Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» (από 20/6/2016 8/7/2016).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

60 τεμ.
400 τεμ.

7 τεμ.
5 τεμ.
6 τεμ.
5 τεμ.
72 τεμ.

5 τεμ
25 τεμ.

50 τεμ.
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

1

ΟΜΑΔΑ E΄
ΕΔΕΣΜΑΤΑ.
Εδέσματα (σουβλάκια κ.λ.π.) για την τελετή λήξης του
προγράμματος «Ημερησίας Θερινής Αθλητικής &
Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» (από
20/6/2016 -8/7/2016).

280 τεμ.

Β2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

1

Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής κάλυψης κατά
την διάρκεια των αγώνων (έως32 αγώνες) που
θα διεξαχθούν στο Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι
Ποδοσφαίρου (27-28-29/5 ή 3/6-4/6 &
5/6/2016).

Έως 32 αγώνες

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

1

Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής κάλυψης κατά την
διάρκεια του προγράμματος «Ημερησίας Θερινής
Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για
παιδιά 6-12 ετών» (από 20/6/2016 - 8/7/2016).

Καθημερινά Δευτέρα –
Παρασκευή και από
ώρας: 9:00-15:30

ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
Παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας για την διεξαγωγή
όλων των αγώνων (έως 32 αγώνες) που θα
1
Έως 32 αγώνες
γίνουν στο Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι
Ποδοσφαίρου (27-28-29/5ή 3/6-4/6 & 5/6/2016).
ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΟ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Διενέργειες εργασιών και παροχή υπηρεσιών για
την διοργάνωση και εκτέλεση δύο (2) παιδικών ΔΥΟ (2) παιδικές θεατρικές
θεατρικών παραστάσεων με την επωνυμία «Το
παραστάσεις.
παιδί και το κουδουνάκι», εντός της διάρκειας
Μία σε κάθε χώρο
του προγράμματος «Ημερησίας Αθλητικής &
(Σχολείο) διεξαγωγής του
1
Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 6-12 Προγράμματος«Ημερησίας
ετών», -μία σε κάθε σχολείο διεξαγωγής του Αθλητικής & Δημιουργικής
προγράμματος-από
τον
Καλλιτεχνικό Απασχόλησης παιδιών 6Οργανισμό
με
την
επωνυμία
«Μορφές
12 ετών».
Έκφρασης».
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

Γ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ &
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ.
Ενημερωτικές αφίσες
μεγέθους Α3,
τετραχρωμία.
Αναμνηστικά
Διπλώματα, διχρωμία
25 cmΧ25 cm.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΤΕΜ.

60

0,40 €

24 €

ΤΕΜ.

400

0,20 €

80 €
104 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

23,92 €

Φ.Π.Α. 23 %

127,92 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
Mπάλα Ποδοσφαίρου
δερμάτινη Νο 4
εξωτερικά FPUS 1300,
1
εσωτερικά 4 φέτες,
πολυεστέρας Α΄
ποιότητος και βάρος
420 – 4455 gr.
Mπάλα
Χειροσφαίρισης
(Handball) με
κυψελοειδές
2
καουτσούκ υψηλής
αντοχής και βαλβίδα
ασφαλείας Νο 00
για παιδιά Δημοτικού
Σχολείου.
Mπάλα
Καλαθοσφαίρισης
(Basketball) Νο 5
3
ελαστική Α΄ ποιότητος
(επιφάνεια soft touch –
high grip) για παιδιά
Δημοτικού Σχολείου.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΤΕΜ.

7

20 €

140 €

ΤΕΜ.

5

16,90 €

84,5 €

ΤΕΜ.

6

9,50 €

57 €
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

4

5

Mπάλα Πετοσφαίρισης
(Volleyball) συνθετικό
δέρμα PVC Νο 4,
ανθεκτική για παιδιά
Δημοτικού Σχολείου.
Mπάλα Αντισφαίρισης
(Tennis) από
καουτσούκ με
επίστρωση συνθετικού
μαλλιού.

ΤΕΜ.

5

9,5 €

47,5 €

ΤΕΜ.

72

1,60 €

115,2 €

444,20 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

102, 17

Φ.Π.Α. 23 %

546,37 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
1
Επιτραπέζια παιχνίδια
Χαρτόνια ζωγραφικής
2
(Στρατσόχαρτο) λευκό
του 1m

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

Τεμ

5

15 €

75 €

Τεμ.

25

0,40 €

10 €
85 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

19,55 €

Φ.Π.Α. 23 %

104,55 €

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.
Αναψυκτικό 1,5 lt

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΤΕΜ.

50

1,20 €

60 €
60 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

13,8 €

Φ.Π.Α. 23 %

73,8 €

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΟΜΑΔΑ Ε΄
ΕΔΕΣΜΑΤΑ.
Εδέσματα (σουβλάκια
κ.λ.π.) για την τελετή
λήξης του
προγράμματος
«Ημερησίας Θερινής
Αθλητικής &
Δημιουργικής

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΤΕΜ.

280

0,40 €

112 €
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

Απασχόλησης για
παιδιά 6-12 ετών»
(από 20/6/2016 8/7/2016).
112 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

14,56 €

Φ.Π.Α. 13 %
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.Π.Α. 23 %
Φ.Π.Α.13 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

126,56 €

805,20 €
159,44 €
14,56 €
979,20€
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

ΟΜΑΔΑ Α΄:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/05/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ:
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ 27/5,28/5, 29/5 ή 3/9, 4/6
& 5/6//2016.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250 €
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%& λοιπών
κρατήσεων).
– ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

K.A. 02.15.6471.002

Ταχ. Διεύθυνση : ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ-21
Τ.Κ. 143 43 - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ.
Πληροφορίες : ΖΕΤΟΣ ΔΗΜ.
Τηλ.
: 213-2026332/310/313/331
Fax
: 213-2026315

Email:

Α.Μ: 102/2016

dzetos@neafiladelfeia.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η παρούσα μελέτη αφορά, την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής
κάλυψης, κατά την διάρκεια των αγώνων -(έως32 αγώνες)- που θα διεξαχθούν στα πλαίσια
του Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου που θα διοργανώσει ο Δήμος
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος στις 27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016 και σύμφωνα με την
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διενέργεια εργασιών και παροχή υπηρεσιών για την Ιατρική κάλυψη της ανωτέρω
αθλητικής εκδήλωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει το παρακάτω προσωπικό, υλικά και μέσα:
● Παρουσία Ιατρού με τον προβλεπόμενο Ιατρικό εξοπλισμό, για όλους τους αγώνες
(έως 32 αγώνες)και καθ’ όλη την διάρκεια αυτών.
Η συνολική δαπάνη, για την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής
κάλυψης, κατά την διάρκεια των αγώνων -(έως32 αγώνες)- που θα διεξαχθούν στα πλαίσια
του Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου που θα διοργανώσει ο Δήμος
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος στις 27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016, θα ανέλθει στο ποσό των
250 € συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.6471.002 με τίτλο, «Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

–Πολιτισμού και Αθλητισμού», αρχικής πίστωσης 8.000 € προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2016.
Επίσης:
Η εκτέλεση των εργασιών και η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ΄ εφαρμογή των παρακάτω
διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων εργασιών - 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.1 του άρθρου 273
του Ν. 3463/06 και το Π.Δ. 28/80.
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.
Νέα Χαλκηδόνα 17/05/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ.
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Β΄:

www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -2016».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/05/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ:
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ &
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6-12
ΕΤΩΝ» ΑΠΟ 20/6/2016-8/7/2016.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500 €
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%& λοιπών
κρατήσεων).
– ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

K.A. 02.15.6473.001

Ταχ. Διεύθυνση : ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ-21
Τ.Κ. 143 43 - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ.
Πληροφορίες : ΖΕΤΟΣ ΔΗΜ.
Τηλ.
: 213-2026332/310/313/331
Fax
: 213-2026315

Email:

Α.Μ: 102/2016

dzetos@neafiladelfeia.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η παρούσα μελέτη αφορά, την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής
κάλυψης κατά την διάρκεια του προγράμματος «Ημερησίας Θερινής Αθλητικής &
Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών», καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή
και από ώρας 9:00 – 15:30, που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος,
από 20/6/2016 - 8/7/2016
και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η διενέργεια εργασιών και παροχή υπηρεσιών για την Ιατρική κάλυψη της ανωτέρω
αθλητικής εκδήλωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει το παρακάτω προσωπικό, υλικά και μέσα:
● Παρουσία Ιατρού με τον προβλεπόμενο Ιατρικό εξοπλισμό, στο πρόγραμμα
«Ημερησίας Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12
ετών» διάρκειας από 20/6/2016 -8/7/2016, καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή και από
ώρας 9:00 – 15:00 .
Η συνολική δαπάνη, για την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής
κάλυψης κατά την διάρκεια του προγράμματος «Ημερησίας Θερινής Αθλητικής &
Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών», καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή
και από ώρας 9:00 – 15:00, που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος από
Y:\ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016\43-Ε-2016 ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ\Συνημμένο χωρίς τίτλο
00043.doc

11

Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

20/6/2016 - 8/7/2016, θα ανέλθει στο ποσό των 500 € συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των
λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6473.001 με τίτλο «Θερινό Πρόγραμμα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος», αρχικής
πίστωσης 2.000 € προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Επίσης:
Η εκτέλεση των εργασιών και η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ΄ εφαρμογή των παρακάτω
διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων εργασιών - 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.1 του άρθρου 273
του Ν. 3463/06 και το Π.Δ. 28/80.
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.
Νέα Χαλκηδόνα 17/05/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ.
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ.
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Γ΄:

www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/05/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ:
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΙΣ 27/5,28/5, 29/5 ή 3/9, 4/6
& 5/6//2016.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250 €
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%& λοιπών
κρατήσεων).
– ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Ταχ. Διεύθυνση : ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ-21
Τ.Κ. 143 43 - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ.
Πληροφορίες : ΖΕΤΟΣ ΔΗΜ.
Τηλ.
: 213-2026332/310/313/331
Fax
: 213-2026315

Email:

K.A. 02.15.6471.002
Α.Μ: 102/2016

dzetos@neafiladelfeia.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η παρούσα μελέτη αφορά, την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας
για την διεξαγωγή όλων των αγώνων (έως 32 αγώνες) που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του
Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος στις 27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016 και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διενέργεια εργασιών και η παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας όλων των αγώνων της
ανωτέρω αθλητικής εκδήλωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει το παρακάτω προσωπικό,
υλικά, και μέσα:
● Παρουσία Διαιτητή/ων με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και σύμφωνα με τον
κανονισμό Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και την σχετική επικείμενη προκήρυξη της
συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης.
Η συνολική δαπάνη, για την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας για
την διεξαγωγή όλων των αγώνων (έως32 αγώνες) που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του
Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος στις 27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016, θα ανέλθει στο ποσό των 250 €
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.6471.002με τίτλο «Δαπάνες καλοκαιρινών εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

–Πολιτισμού και Αθλητισμού», αρχικής πίστωσης 8.000 € προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2016.
Επίσης:
Η εκτέλεση των εργασιών και η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ΄ εφαρμογή των παρακάτω
διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων εργασιών - 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.1 του άρθρου 273
του Ν. 3463/06 και το Π.Δ. 28/80.
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.
Νέα Χαλκηδόνα 17/05/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ.
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ.
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Δ΄:

www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6 -12 ΕΤΩΝ -2016».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Ταχ. Διεύθυνση : ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ-21
Τ.Κ. 143 43 - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ.
Πληροφορίες : ΖΕΤΟΣ ΔΗΜ.
Τηλ.
: 2132026332/310/313/331
Fax
: 213-2026315

Email:

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 17/05/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ:
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΟ (2)
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙ» ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΜΟΡΦΕΣ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ &
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 6-12
ΕΤΩΝ» ΑΠΟ 20/6/2016-8/7/2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%& λοιπών
κρατήσεων).

K.A. 02.15.6473.001
Α.Μ: 102/2016

dzetos@neafiladelfeia.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η παρούσα μελέτη αφορά, την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την
διοργάνωση και εκτέλεση από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό «ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ», δύο
(2) παιδικών θεατρικών παραστάσεων με την επωνυμία «Το παιδί και το κουδουνάκι»,
εντός της διάρκειας του προγράμματος «Ημερησίας Αθλητικής & Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών», που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος, από 20/6/2016 - 8/7/2016 και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διενέργεια εργασιών και παροχή υπηρεσιών για την για την διοργάνωση και εκτέλεση δύο
(2) παιδικών θεατρικών
παραστάσεων, εντός της διάρκειας του προγράμματος
«Ημερησίας Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών»,θα
πραγματοποιηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνει το παρακάτω προσωπικό, υλικά, και μέσα:
 Θεατρικό σχήμα τουλάχιστον επτά (7) ατόμων.
 Μεταφορά και κατασκευή των απαραίτητων σκηνικών.
 Παροχή ηχητικής και μουσικής κάλυψης.
 Χρονική διάρκεια κάθε θεατρικής παράστασης τουλάχιστον 1ώρα &30 λεπτά.
 Οι εν΄ λόγω θεατρικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν μία (1) σε κάθε χώρο(Σχολικό συγκρότημα)- υλοποίησης του προγράμματος «Ημερησίας Αθλητικής &
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» σε ημέρα και ώρα που θα
υποδειχθεί από τους υπευθύνους υλοποίησης του προγράμματος.
Η συνολική δαπάνη, για την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την
διοργάνωση και εκτέλεση από τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό «ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ», δύο
(2) παιδικών θεατρικών παραστάσεων με την επωνυμία «Το παιδί και το κουδουνάκι»,
εντός της διάρκειας του προγράμματος «Ημερησίας Αθλητικής & Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών», που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος, από 20/6/2016 - 8/7/2016, θα ανέλθει στο ποσό των 750 €
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.6473.001 με τίτλο «Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος», αρχικής πίστωσης 2.000 € προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2016.
Επίσης:
Η εκτέλεση των εργασιών και η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ΄ εφαρμογή των παρακάτω
διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων εργασιών - 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.1 του άρθρου 273
του Ν. 3463/06 και το Π.Δ. 28/80.
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.
Νέα Χαλκηδόνα 17/05/2016.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ.
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ.
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ &
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ.Π.Α. 23 %
ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ &
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

813,01 €
186,99 €
750 €
1.750€

Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Υ Ν Ο Λ Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φ.Π.Α. 23 %
Φ.Π.Α. 13 %
ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.618,21 €
346,58 €
14,56 €
750 €
0,65 €
2.730 €
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο μελέτης.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών
εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών υλικών, γραφικής ύλης, κ.λ.π.),τις
διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών, για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των
τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος και σύμφωνα
με τις σχετικές αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου και εντός των πλαισίων των Αθλητικών –
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2016 και αναλυτικά ως εξής:
Α) Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016).
Β) Πρόγραμμα Ημερήσιας «Θερινής Αθλητικής & Δημιουργικής Απασχόλησης για
παιδιά 6-12 ετών» (από 20/6/2016 -8/7/2016).
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Οι προμήθειες των ανωτέρω εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με :
 · Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
 Το άρθρο 158 παρ. δ του N.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο
209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
 Το N. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
 Το N. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 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.
 Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
Επίσης, η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών παροχής υπηρεσιών θα γίνει
σύμφωνα:
1. 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.1 του άρθρου 273
του Ν. 3463/06 και το Π.Δ. 28/80.
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.
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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 4
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%), επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, όταν ο συμμετέχων
δώσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή της παροχής υπηρεσιών ή επί της
επιμέρους δαπάνης, όταν ο/η συμμετέχων δώσει προσφορά για μέρος της προμήθειας ή
της παροχής υπηρεσιών.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,
συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι ένας (1)
μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το
διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση
κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με
όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Θα αφορά
την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας ή της παροχής υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 5
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον
ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που
αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 6
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο/η ανάδοχος της
προμήθειας ή της παροχής υπηρεσιών, θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και μέσων, εξετάζεται η
καταλληλότητα αυτών και για την παροχή των υπηρεσιών η καλή και ορθή εκτέλεση
αυτών. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα τους ο/η ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση
αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές
ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο
δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση
του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομικής
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7
Τα υλικά της προμήθειας και η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να παραδοθούν και να
προσφέρονται στο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις και σύμφωνα με την
υπόδειξη της υπηρεσίας. Η παράδοση των προμηθειών θα γίνει εντός 7 ημερών, από
την υπογραφή της σύμβασης. Η ισχύς δύναται να παραταθεί έως και ένα (1) μήνα μετά
την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που
ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου
των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 8: Παροχή Υπηρεσιών.
α) Η παροχή των υπηρεσιών Ιατρικής κάλυψης, θα παρέχεται υποχρεωτικώς και
αδιαλείπτως, κατά την διάρκεια όλων των αγωνιστικών υποχρεώσεων (έως32
αγώνες) του Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου και για την χρονική
διάρκεια, 27-28-29/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016 και
β) Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος «Ημερησίας Θερινής Αθλητικής &
Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» από 20/6/2016 -8/7/2016,
καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή και από ώρας 9:00 – 15:30 .
ΑΡΘΡΟ 9
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η
προθεσμία παράδοσης των υλικών και μέσων προμήθειας και της παροχής των
υπηρεσιών, παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή
από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση
για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν ο προμηθευτής ή ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας ή της
παροχής των υπηρεσιών, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της
εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 10
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
της προμήθειας ή της παροχής των υπηρεσιών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να
προσφέρουν για τα είδη της κάθε ομάδας της προμήθειας ή της παροχής των
υπηρεσιών, για ολόκληρη την ποσότητα ή την αντίστοιχη εργασία, που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη ή
ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών και της παροχής των υπηρεσιών.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε
είδος ή υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 11
Τα υπό προμήθεια είδη και οι εργασίες εκτέλεσης των αντιστοίχων υπηρεσιών θα είναι
αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.
Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις
σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.
ΑΡΘΡΟ 12
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη
και υποχρέωση του δήμου.
Νέα Χαλκηδόνα 17/05/2016 .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ .

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ & ΕΝΤΥΠΟ
ΥΛΙΚΟ.
Ενημερωτικές αφίσες
1
μεγέθους Α3,
60 τεμ.
τετραχρωμία.
Αναμνηστικά
Διπλώματα,
2
400τεμ.
διχρωμία 25 cmΧ25
cm.
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

1

2

3

Mπάλα Ποδοσφαίρου
δερμάτινη Νο 4
εξωτερικά FPUS 1300,
εσωτερικά 4 φέτες,
πολυεστέρας Α΄
ποιότητος και βάρος
420 – 4455 gr.
Mπάλα
Χειροσφαίρισης
(Handball) με
κυψελοειδές
καουτσούκ υψηλής
αντοχής και βαλβίδα
ασφαλείας Νο 00
για παιδιά Δημοτικού
Σχολείου.
Mπάλα
Καλαθοσφαίρισης
(Basketball) Νο 5
ελαστική Α΄ ποιότητος
(επιφάνεια soft touch –
high grip) για παιδιά
Δημοτικού Σχολείου.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

7 τεμ.

5 τεμ.

6 τεμ.
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4

5

Mπάλα Πετοσφαίρισης
(Volleyball) συνθετικό
δέρμα PVC Νο 4,
ανθεκτική για παιδιά
Δημοτικού Σχολείου.
Mπάλα Αντισφαίρισης
(Tennis) από
καουτσούκ με
επίστρωση συνθετικού
μαλλιού.

5 τεμ.

72 τεμ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Επιτραπέζια παιχνίδια

5 τεμ.

2

Χαρτόνια ζωγραφικής
(Στρατσόχαρτο) λευκό
του 1m

25 τεμ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Δ΄
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ.
1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αναψυκτικό 1,5 lt

50 τεμ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Ε΄
ΕΔΕΣΜΑΤΑ.

1

Εδέσματα (σουβλάκια
κ.λ.π.) για την τελετή
λήξης του
προγράμματος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

280 τεμ.

Y:\ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016\43-Ε-2016 ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ\Συνημμένο χωρίς τίτλο
00043.doc

23

Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

«Ημερησίας Θερινής
Αθλητικής &
Δημιουργικής
Απασχόλησης για
παιδιά 6-12 ετών»
(από 20/6/2016 8/7/2016).
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 13 %
ΣΥΝΟΛΟ

Νέα Χαλκηδόνα 17/05/2016 .
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ .

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

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ.
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. /
ΑΓΩΝΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. /
ΗΜΕΡΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

1

Παροχή
υπηρεσιών
Ιατρικής
κάλυψης κατά την διάρκεια όλων
των αγώνων (έως 32 αγώνες)που
θα διεξαχθούν στο Διαδημοτικό
Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου στις

Έως
32 αγώνες.

27/5,28/5, 29/5 ή 3/9, 4/6 & 5/6//2016.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για παιδιά
6-12 ετών» (από 20/6/2016 - 8/7/2016).

1

Παροχή
υπηρεσιών
Ιατρικής
κάλυψης κατά την διάρκεια του
προγράμματος της «Ημερησίας
Θερινής
Αθλητικής&
Δημιουργικής
Απασχόλησης
για
παιδιά
6-12
ετών»,
καθημερινά
Δευτέρα
έως
Παρασκευή
και
από
20/6/2016 - 8/7/2016 και από
ώρας: 9:00 -15:30.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Δέκα πέντε
(15) ημέρες.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
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Προμήθεια υλικών (αθλητικού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, αναμνηστικών διπλωμάτων, εποπτικών
υλικών, γραφικής ύλης κ.λ.π.), διενέργειες εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την διοργάνωση
καλοκαιρινών εκδηλώσεων, των τμημάτων αθλητισμού & πολιτισμού του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος.
Α.Μ. 102/2016
Προϋπολογισμός: 2.730 € με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

1

Παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας για
την διεξαγωγή όλων των αγώνων
(έως 32 αγώνες) του Διαδημοτικού
Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου που
θα πραγματοποιηθεί στις 27-2829/5 ή 3/6-4/6 & 5/6/2016
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Δ΄

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.

1

Διενέργειες εργασιών και παροχής
υπηρεσιών για την διοργάνωση
και
εκτέλεση
από
τον
Καλλιτεχνικό
Οργανισμό
«ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ», δύο (2)
παιδικών
θεατρικών
παραστάσεων με την επωνυμία
«Το παιδί και το κουδουνάκι»,
εντός
της
διάρκειας
του
προγράμματος
«Ημερησίας
Αθλητικής
&
Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά 6-12
ετών», από 20/6/2016 - 8/7/2016.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. /
ΑΓΩΝΑ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. /
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Έως
32 αγώνες.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΥΟ (2)
θεατρικές
παραστάσεις.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ
Νέα Χαλκηδόνα 17/05/2016 .
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ .

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