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(Έντυπο-∆απανών Ε∆2) 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                              

Τάχ. ∆ιεύθυνση : Αναπαύσεως - Καραµπατζάκη                       Βόλος : 18/12/2017    
Πληροφορίες    : Αρσενοπούλου Ευαγγελία                    Αριθµ. Πρωτ.:16428/ ∆Π 2943    

Τηλέφωνο         :    2421082870 

Fax                   :    2421082830 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ :    Παροχή  εδεσμάτων προς τους δημότες    στις  27 , 28   & 29 / 12 για 
τις εμφανίσεις παραδοσιακών χορευτικών και πολιτιστικών  συλλόγων 
 

                 Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ  Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί για 
την  πραγματοποίηση  των  εκδηλώσεων  με  εμφανίσεις παραδοσιακών 
χορευτικών  και πολιτιστικών  συλλόγων,  με  παροχή  εδεσμάτων προς τους 
δημότες    στις  27 , 28   & 29 / 12    και   με την διαδικασία  της συλλογής 

προσφορών    και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές 
προσφορές 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  19 / 12/ 2017  &   ώρα: 

12:00 ,  στη ∆/νση  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου 
στο έντυπο της υπηρεσίας ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  µε την 
ένδειξη:    “ Προσφορά  για Παροχή  εδεσμάτων ”  , στη  ταχ. δ/νση: 
Αναπαύσεως - Καραμπατζάκη Τ.Κ. 38446,           τηλ :2421082870 

fax:2421082830  
                         Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης Παροχής  υπηρεσιών 

ηχητικής κάλυψης , ανέρχεται στο ποσό των   670,00 €   (συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α. )  

 Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι η χαμηλότερη  τιμή. 
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α/α Κριτήριο κατακύρωσης 

Επιλέγεται 
το κριτήριο 

µε Χ 

1 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιµής 
Χ 

 

 

 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. 

 

 

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει  των 

διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016 . 

               Η Προϊσταμένη                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        

της Διεύθυνσης Πολιτισμού                                                                            του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ   
                                                                                                                         ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ 

 

 
    ΧΡΥΣΑ  ∆ΡΑΝΤΑΚΗ                                                                          ΒΛΙΩΡΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Έντυπο-∆απανών Ε∆2 

Α.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 

1. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηµατοδοτηθούν από: 

α/α Χρηµατοδοτήσεις 
Επιλέγεται το 
κριτήριο µε Χ 

1 Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα  

3 Πρόγραµµα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραµµα Χρηµατοδοτούµενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισµός X 

 

 
 
2.    ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (Σύµβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Υπηρεσία 

α/α Είδος ∆απάνης - Σύµβασης  Επιλέγεται το 
κριτήριο µε Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προµήθειας  

4 Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστηµονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας X 

 

 
 
 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι : 

α/α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται το 
κριτήριο µε Χ 

1 Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιµής 
X 
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                                                                                                            (Έντυπο-∆απανών Ε∆2) 

 
4.     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η   ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  θα προβεί στην πραγματοποίηση  την κάτωθι 

διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :   

α/α ∆ιαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται το 
κριτήριο µε Χ 

1 Ανοιχτή X 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση  

3 Ανταγωνιστικός ∆ιάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισµός  

6 Σύµπραξη καινοτοµίας  

 

 
 
 

 
 
 
Β.       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΑΠΑΝΗ 

∆απάνη   :   Παροχή  εδεσμάτων προς τους δημότες    στις  27 , 28   & 29 / 12 για 
τις εμφανίσεις παραδοσιακών χορευτικών και πολιτιστικών  συλλόγων 
     

                    Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ επιθυμεί    την  πραγματοποίηση  των  

εκδηλώσεων  με  εμφανίσεις παραδοσιακών χορευτικών  και πολιτιστικών  

συλλόγων,  με  παροχή  εδεσμάτων προς τους δημότες    στις  27 , 28   & 29 / 12  ,  

με   τις  εξής  τεχνικές προδιαγραφές: 

 

�          Διοργάνωση  και   πλήρες   παροχή  των εδεσμάτων   στον εξωτερικό  

χώρο  των  εκδηλώσεων.  

 

�       Μπουφές  με διάκοσμο  για τις τρεις μέρες  των  εκδηλώσεων.  

 

�      Τα εδέσματα   αποτελούνται  από τα εξής  Χριστουγεννιάτικα  

γλυκίσματα  :   κουραμπιέδες    τεμάχια   1.000    και    μελομακάρονα    

τεμάχια  1.000 
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                                                                       (Έντυπο-∆απανών Ε∆2)  
 

Γ.  ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ  

   Ο Ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες   Παροχή  

εδεσμάτων ,  όπως   αναλυτικά  αναφέρεται   ανέρχεται   στο ποσό των 670,00 €    
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ 
η πληρωμή του αναδόχου  - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και 
εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ 
Δήμου Βόλου.  

 

α/α CPV Περιγραφή 

Μονάδ
α 

Μέτρη
σης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδος 
Συνολική ∆απάνη χωρίς 

ΦΠΑ 

1 

 

55520000-1 

 

Υπηρεσίες  
τροφοδοσίας – 
εδεσμάτων   

υπηρεσία         1 540,32  
 

 540,32 €  

     
Σύνολο 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 

540,32  €     

     ΦΠΑ 24% 129,68   €  

     Σύνολο µε 
Φ.Π.Α 

670,00   €  

 

 

 

Ο συντάξας Υπάλληλος                          Η Προϊσταμένη                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        

                                                         της Διεύθυνσης Πολιτισμού                        του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ   

                                                                                                                                                       ΔΗΜΟΥ  ΒΟΛΟΥ 

 

 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  Ε                  ΧΡΥΣΑ  ∆ΡΑΝΤΑΚΗ                                     ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 
 

 
 
 
 
 


