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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Οργανισµός ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναυλιών σε Τ.Κ. και
∆.Κ. του ∆ήµου Ν. Προποντίδας .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αφορά υπηρεσίες για την διοργάνωση συναυλιών σε Τ.Κ. & ∆.Κ. του ∆ήµου Ν. Προποντίδας.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προτείνεται να παρασχεθούν από
προδιαγραφές των σχηµάτων, είναι οι εξής:
--Συναυλία µε 4µελή ορχήστρα που θα αποτελείται από:
1ος µουσικός (πλήκτρα)
2ος µουσικός (ακουστική κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή βιολί– φωνή)
3ος µουσικός (ντραµς ή κλαρίνο, ή µπουζούκι)
4ος µουσικός φωνή
--∆ιάρκεια εκδήλωσης: 2,5 ώρες
--Πρόγραµµα πραγµατοποίησης των συναυλιών και τόπος:
α/α

Ηµεροµηνία

Ηµέρα

Τόπος

1

15/08/19

Πέµπτη

Ν. Μουδανιά

τον

ανάδοχο

και

οι

(Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών)

2

17/08/19

Σάββατο

Πορταριά

3

18/08/19

Κυριακή

Ν. Καλλικράτεια (γιορτή µελιού)

4

24/08/19

Σάββατο

Ν. Ποτίδαια

5

08/09/19

Κυριακή

Ν. Μουδανιά (γιορτή µελιού)

Σε περίπτωση αλλαγής ηµεροµηνίας ή τόπου των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων ή κακοκαιρίας ή
άλλων αστάθµητων παραγόντων δίνεται η δυνατότητα αλλαγών ηµεροµηνίας και τόπου παροχής των
παραπάνω εργασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσκοµίζεται βεβαίωση του προέδρου του

Οργανισµού.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

Συναυλία µε 4µελή ορχήστρα
µε: 1ος µουσικός (πλήκτρα)
2ος µουσικός (ακουστική
κιθάρα, ή ηλεκτρική κιθάρα ή
βιολί– φωνή)
3ος µουσικός (ντραµς, ή
κλαρίνο, ή µπουζούκι)
4ος µουσικός φωνή
∆ιάρκεια εκδήλωσης:2,5
ώρες

Υπηρεσία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
5

Σύνολο καθαρής αξίας
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο ∆απάνης

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ∆ΑΠΑΝΗ
480,00€

2.400,00€

2.400,00 €
576,00 €
2.976,00 €

Για την κάλυψη της δαπάνης τών ανωτέρω υπηρεσιών έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 68 /2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του ∆.Σ. µε Α∆Α: ΩΩΠΟΟΛΙΤ-ΙΝ2 και β) η
βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, την συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α
του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και την δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 114 /2019 µε Α∆Α: ΨΘΓΞΟΛΙΤ-Υ∆4.
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες, είτε µε e-mail,
είτε µε ΦΑΧ στο 2373065694, είτε ταχυδροµικώς µέχρι τις 12/08/2019.
Μεταγενέστερες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κουτσουµούκης

