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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Θέμα  :    Kαλλιτεχνική    κάλυψη    των συναυλιών   και   εκδηλώσεων    στο 
πλαίσιο  των  Πρωτοχρονιάτικων   εκδηλώσεων  2018

        Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην
διαδικασία της συλλογής Προσφορών  για την   Kαλλιτεχνική    κάλυψη   των
συναυλιών   και  εκδηλώσεων     στο  πλαίσιο   των   Πρωτοχρονιάτικων
εκδηλώσεων  2018  και  καλεί  τους ενδιαφερόμενους  να καταθέσουν σχετική
προσφορά  σύμφωνα  με: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.) 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

         
        
           . 
       Προσφορές   γίνονται δεκτές μέχρι την  : 29/12/ 2017      &  ώρα: 14:00 ,  στη
∆/νση ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου στο έντυπο της
υπηρεσίας  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   στη  ταχ. δ/νση: Αναπαύσεως -
Καραμπατζάκη  Τ.Κ. 38 445,  τηλ :2421082870 fax:2421082830 
                  

        

    



            Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης   , ανέρχεται στο ποσό των
25. 180,00    €   (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  και των νόμιμων κρατήσεων
ΙΚΑ -ΦΟΡΟΣ   )   και για τις εξής  εκδηλώσεις :

 Στις   05/01   η συναυλία της Καμεράτα του  Δημοτικού  Ωδείου  στο 
Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας θα απαιτήσει δαπάνη   4.880,00 ευρώ για 
καλλιτεχνική  κάλυψη  συμπ/νου   ΦΠΑ    &  των  νόμιμων   κρατήσεων.

 Για τη λειτουργία της «Σοκολατούπολης» με την απασχόληση 10 ατόμων 
θα απαιτηθεί   δαπάνη   καλλιτεχνικής   κάλυψης   11.100 ευρώ 
συμπ/νων   των νομίμων κρατήσεων  &  ΦΠΑ

 Για την παιδική γιορτή στις 6/1 θα απαιτηθεί δαπάνη καλλιτεχνικής 
κάλυψης 4.700 ευρώ  συμπ/νων  των νομίμων κρατήσεων  &  ΦΠΑ

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και
θα παραδοθεί στην Υπηρεσία. 

2.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  η  προσφορά  είναι  σύμφωνη  µε  τις  τεχνικές
προδιαγραφές. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

4.  Προσφορά που παρουσιάζει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους και  τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται . 

5.  Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  των  τιμών  κρίνεται  ως
απαράδεκτη.



6.  Η  προσφορά  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  φορολογική  ενημερότητα,
ασφαλιστική  ενημερότητα  (  για  κάθε  νόμιμη   χρήση   ή   συμμετοχή  σε
Δημοπρασία   για  ΝΠΔΔ  )  και  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (  για  Γενική
χρήση ).

Η  κατακύρωση  της  Δαπάνης  θα  γίνει  µε  απόφαση  Προέδρου  βάσει   των
διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

                Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    
ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                             ΤΟΥ  ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ              
                 
                                                      

     
        ΧΡΥΣΑ  ΔΡΑΝΤΑΚΗ                                                                     ΒΛΙΩΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                           

 

                                                                                                      



     (Έντυπο-Δαπανών ΕΔ2)
                                                                                                   ΠΡΟΣ             

ΔΟΕΠΑΠ  ΔΗΠΕΘΕ
ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ  

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α CPV Περιγραφή
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Συνολική Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

1 79952000-2
Συναυλία της
Καμεράτα του

Δημοτικού  Ωδείου

Υπηρεσία 1

2 79952000-2
Καλλιτεχνική

κάλυψη
Σοκολατούπολης  

Υπηρεσία 1

3 79952000-2
 Καλλιτεχνική

κάλυψη  παιδικής
γιορτής

Υπηρεσία 1

4 79952000-2

Συναυλία
μουσικής των

Γρ.Μπιθικότση
υιού και Χάρη
Βαρθακούρη 

Υπηρεσία 1

Σύνολο
χωρίς

Φ.Π.Α.

,

ΦΠΑ 

24%

  



Σύνολο με
Φ.Π.Α

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο    με   Φ.Π.Α. : 

.............. .. .. .. ... ..............................................................................................................................ΕΥΡΩ  
 
                                                                                                                               Ο Προσφέρων

 

                                                       

                                                                                              (Υπογραφή - σφραγίδα)


