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ΕΡΓΟ: Προμήθεια μουσικών οργάνων   για την Ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος. 
 

                                                                                                                                         
                                                                          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 29.502,00€ με ΦΠΑ 

 
 
                                                                                                                                                                                    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

  

Η κοινωνική ζωή ενός επαρχιακού τόπου και ιδιαίτερα ενός νησιωτικού τόπου επηρεάζεται άμεσα από τις 

εικόνες που διαμορφώνονται από τα ΜΜΕ, χωρίς όμως να έχουν αυτές οι εικόνες βαθιές ρίζες στη παράδοση.  

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να  ενισχυθούν οι πολιτιστικές παραδόσεις που είναι βαθιά ριζωμένες στη 

συνείδηση των κατοίκων, με εκδηλώσεις που διατηρούν την πολιτιστική κληρονομιά ,που εν τέλει είναι και το 

βασικό σημείο διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας μιας περιοχής. 

Με την προμήθεια των παραδοσιακών μουσικών οργάνων θα μπορέσουν να εμπλουτιστούν τα πολιτιστικά - 

μουσικά δρώμενα του τόπου, όπως για παράδειγμα οι μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια  του πανηγυριού προς τιμή διαφόρων Αγίων της Εκκλησίας, της ευρύτερης περιοχής (Άγιος Γεώργιος, 

Άγιος Προκόπιος, Ετήσια Γιορτή ψαράδων περιοχή πηγαδάκια στο Κάτω Τρίτος, εκδηλώσεις Συλλόγου 

Εθελοντικών Ομάδων,  εκδηλώσεις διάφορων  πολιτιστικών οργανώσεων, κ.τ.λ.) 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η προβολή του πολιτιστικού και αγροτικού τομέα, της ιστορίας και της 

παράδοσης, στοιχεία που προσανατολίζουν πέρα από τον εμπορικό τουρισμό. Η ψυχολογική και οικονομική 

στήριξη των κατοίκων, που ζούν και αγωνίζονται για τον τόπο τους ,αποτελούν ειδική μέριμνα της πρότασης. 

Τα είδη που θα απαιτηθούν για το σκοπό αυτό, φαίνονται αναλυτικά στη διακήρυξη της παρούσης μελέτης. Οι 

διαγωνιζόμενοι την ημέρα του διαγωνισμού θα προσφέρουν τιμές για τα είδη που αναφέρονται στη διακήρυξη της 

μελέτης, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των   29.502,00 €  

Η δαπάνη θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 

«Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της υπαίθρου, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής 

Ανάπτυξης» κατά 75% και το υπόλοιπο 25% από ιδίους πόρους του Δήμου Λέσβου. 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις  διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Ν.11389/93), σε συνδυασμό  με τις διατάξεις 

του Ν.3463/2006  «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 

Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»  και του Ν. 2503/97 ( άρθρο 13).  

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 
                                                                                                                                                        ΙΟΥΝΙΟΣ   2014 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

Ζωή Ανατολίτη                                                                                                                       Έφη Μαυρονικόλα 

ΠΕ. Μηχ. Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 29.502,00€ με ΦΠΑ 
 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 
Α/Α 

Περιγραφή 
     Χαρακτηριστικά 

Ποσότητα 
Τιμή Μονάδος Συνολικό 

Κόστος 

1 

Piccolo Flute  

 Τα κλειδιά του είναι κλειστά και 

είναι επάργυρα. Μηχανισμό E. Σώμα 

Grenadilla. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη και σύνεργα 

συντήρησης / καθαρισμού 

2 

 

 

1.504,00 3.008,00 

2 

Flute  

Τα κλειδιά του είναι κλειστά και 

είναι επάργυρα ενώ το σύστημα 

τους Offset G. Μηχανισμό E. Η 

κεφαλή, το σώμα καθώς και το 

Footjoint ( C ) είναι όλα επάργυρα. 

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται 

θήκη και σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού  

3 

 

 

 

848,00 
2544,00 

3 

Clarinet  

Κλειδί Bb 

 Σύστημα Boehm  

Κλειδί Bb  

Σύστημα Boehm 

 Σώμα Grenadilla  

Κλειδιά 17  

Δαχτυλίδια 6  

Σώμα Grenadilla  

Βαρελάκι 65mm  

Στήριγμα Αντίχειρα Σταθερό  

Επιστόμιο Περιλαμβάνεται 

 Θήκη Περιλαμβάνεται 

 Καθαριστικά Περιλαμβάνεται  

Κλειδιά 17 Δαχτυλίδια 6 Βαρελάκι 

65mm. Στήριγμα 

Αντίχειρα Σταθερό Επιστόμιο CL4C

. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται 

θήκη και σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.104,00 3.312,00 

4 

Clarinet Amati 

Χόρδισμα Bb  

Μαθητικό μοντέλο 

17 κλειδιά,  

Σωλήνας 14.6mm (.575') 

Ξύλινης κατασκευής σώμα 

Πλαστική καμπάνα 

Κλειδιά με ασημένια επίστρωση. 

3 

 

747,00 

2241,00 

5 

Clarinet  

Κλαρινέτο Bb (Boehm) με  17 

κλειδιά, 6 δαχτυλίδια και  

ρυθμιζόμενο στήριγμα αντίχειρα. Το 

σώμα του Ε-12F είναι 

2 

 

 

 

1.177,00 

2354,00 
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κατασκευασμένο από  African 

Blackwood ενώ  τα κλειδιά έχουν 

silver plated φινίρισμα.  

6 

Alto Sax  

Βοηθητικό Κλειδί Υψηλό F#, 

Μπροστινό F Διακόσμηση Καμπάνας 

Όχι Στήριγμα Αντίχειρα 

Ρυθμιζόμενο Διακόσμηση Κλειδιών 

Πολυεστέρα Φινίρισμα Gold lacquer 

.Στη συσκευασία περιλαμβάνεται 

θήκη, επιστόμιο και σύνεργα 

συντήρησης / καθαρισμού  

3 

 

 

 

1.125,00 
3375,00 

7 

Tenor Sax 

Βοηθητικό Κλειδί High F# , Front 

F Διακόσμηση Καμπάνας - Στήριγμα 

Αντίχειρα Ρυθμιζόμενο Διακόσμηση 

Κλειδιών Polyester Φινίρισμα Gold 

lacquer Επιστόμιο TS-4C. Στη 

συσκευασία περιλαμβάνεται θήκη 

και σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού . 

1 

 

 

 

 

1.568,00 
1568,00 

8 

Tenor Sax 

Βοηθητικό Κλειδί Υψηλό F#, Υψηλό 

G, Μπροστινό F Στήριγμα Αντίχειρα 

Ρυθμιζόμενο Φινίρισμα Gold 

lacquer. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται θήκη, επιστόμιο και 

σύνεργα συντήρησης / καθαρισμού 

1 

 

 

1.342,00 
1342,00 

9 

Trumpet  

Κλειδί Bb Διάμετρος Καμπάνας 123 

mm Διάμετρος Σωλήνα 11.65 mm 

Υλικό Κατασκευής Καμπάνας Gold 

Brass Κλειδιά / Βαλβίδες Monel 

Φινίρισμα Gold lacquer Θέση 

Αντίχειρα (1ο δαχτυλίδι) Ναι Στη 

συσκευασία περιλαμβάνεται θήκη, 

επιστόμιο και σύνεργα συντήρησης / 

καθαρισμού 

2 

 

 

 

 

    704,00 1408,00 

10 

Trombone  

ellow-brass καμπάνα 204.4mm (8')  

Σώμα 12.7mm (0.500') 

Φινίρισμα χρυσής λάκας 

Επιστόμιο 48 

 

2 

 

 

850,00 1700,00 

11 

Euphonium 

Σώμα : Kαθαρή λάκα 

Βαλβίδες : Tρείς 

Μέγεθος καμπάνας : 280 χιλ. 

Σωλήνας : 14.5 χιλ. 

Σώμα : Yellow Brass 

Κλειδί : Bb 

Επιστόμιο 48M 

 

1 

 

 

 

2.024,00 
2024,00 

12 

Tuba  

Top action βαλβίδες: 3 πιστόνια 

Καμπάνα 366mm (14-3/8') 

Σώμα 16.8 (0.661') 

Φινίρισμα καθαρή λάκα 

Επιστόμιο 67 

- 

1 

 

 

3.660,00 
3660,00 

13 Φλογέρες  Σοπράνο Πλαστική φλογέρα, σοπράνο μπαρόκ 8 16,00 128,00 

14 

Φλογέρες  Αλτο 

Σπαστή σε τρία (3) τεμάχια, 

τονικότητα Φα, συνοδεύεται από 

θήκη μεταφοράς με ράβδο 

καθαρισμού, κρέμα καθαρισμού και 

έντυπο που δείχνει τη 

δαχτυλοθεσία  

3 

 

       26,00 

78,00 
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15 

Φλογέρες Τενόρο 

Σύστημα κλειδιών : Baroque 

Κλειδί : C 

Μαλακή θήκη, Πίνακας με 

δαχτυλοθεσία, Βέργα καθαρισμού, 

Κρέμα συντήρησης 

κατασκευασμένες από σφένδαμο ή 

ABS. 

2 

 

 

 

105,00 210,00 

16 

Φλογέρες Μπάσο 

Σπαστή σε τέσσερα (4) τεμάχια με 

θήκη και λουρί,καθαριστικό και 

κρέμα συντήρησης  

2 

 

275,00 550,00 

   Σύνολο:  29.502,00 € 

 

 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το αντίστοιχο τμήμα στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνουν και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο Δήμο 

Λέσβου. 

 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                         ΙΟΥΝΙΟΣ   2014 

                                                

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                               Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &      
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Ζωή Ανατολίτη                                                                                                                       Έφη Μαυρονικόλα 

ΠΕ. Μηχ. Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 29.502,00€ με ΦΠΑ 

 

 

                                          

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

προσφορά,  του Δήμου Λέσβου με μουσικά όργανα για την ενίσχυση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. 

Κάτω Τρίτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.502,00  μαζί με το ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 2ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες θα πρέπει να 

δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η επιτροπή 

να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 

 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά ο χρόνος παράδοσης και ο οποίος δεν θα 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, της ημερομηνίας  

υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του 

αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δε μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 

ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δε 

παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα 

παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε 

περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράδοσης του ή 

έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

      Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 4ο 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος 

παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 

παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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Άρθρο 5ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου και επιβάλλονται στον 

προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

 

 

Άρθρο 6ο  

Χρόνος καλής λειτουργίας - Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής των ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και δεν θα είναι μικρότερος του 

ενός έτους. 

Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας εφόσον 

προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών,  μπορεί να 

επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 27, 33 και 35 της 

11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

Άρθρο 8ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα τέλεσης 

του διαγωνισμού. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των υλικών. 

 

 

Άρθρο 9ο  

Επίλυση διαφορών 

       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται 

σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 

 

 

Άρθρο 10ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 

μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των υλικών 

ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών. 

Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 



                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ                                 
ΠΑΑ 2007-2013                                        ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                              LEADER 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

                                                                                                                      

 8 

 

Άρθρο 11ο 

 

Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: ολόκληρο το ποσό της συνολικής αξίας 

θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 
36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

Σύμφωνα με την με αρ.401/2010 Υπουργική Απόφααση (2η τροποποίηση (ΦΕΚ 3060/Β/2013) άρθρο 8, 

παρ.4), η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργείται από την ΟΤΔ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) με πίστωση απ’ευθείας στον 
τραπεζικό του λογαριασμό του 

 

Άρθρο 12ο 

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την υπογραφή της 

σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Ο όρος ισχύει για τα προς 

προμήθεια είδη που έχει υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση. 

Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 

έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο Δήμο. 

 

 

 

Άρθρο 13ο  

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία – Πρόσθετα στοιχεία 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους στα Ελληνικά και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Οι προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. 

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
     

 
 

 

 
                                                                                                                                                        ΙΟΥΝΙΟΣ   2014 

                                                

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                               Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

Ζωή Ανατολίτη                                                                                                                       Έφη Μαυρονικόλα 

ΠΕ. Μηχ. Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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ΕΡΓΟ: Προμήθεια μουσικών οργάνων   για την Ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος. 
                                                                                                                                         
                                                                          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 29.502,00€ με ΦΠΑ 
 

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) 
 

Απαιτούμενης δαπάνης για την τη προμήθεια   μουσικών οργάνων για την ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων 

και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς της Τ.Κ.Κάτω Τρίτος.  
 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

Μ.Μ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 Piccolo Flute  2 τεμάχιο   

2 Flute  3 τεμάχιο   
3 Clarinet  3 τεμάχιο   

4 Clarinet Amati 3 τεμάχιο   
5 Clarinet  2 τεμάχιο   
6 Alto Sax  3 τεμάχιο   
7 Tenor Sax 1 τεμάχιο   

8 Tenor Sax 1 τεμάχιο   
9 Trumpet  2 τεμάχιο   
10 Trombone  2 τεμάχιο   

11 Euphonium 1 τεμάχιο   
12 Tuba  1 τεμάχιο   
13 Φλογέρες  Σοπράνο 8 τεμάχιο   

14 Φλογέρες  Αλτο 3 τεμάχιο   
15 Φλογέρες Τενόρο 2 τεμάχιο   
16 

Φλογέρες Μπάσο 2 τεμάχιο   

      
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και εγκατεστημένων, στο Δήμο Λέσβου. 

 

Χρόνος Παράδοσης: 

________________________________________________________________________ 

 

Εγγύηση: _______________________________________________ 

 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 

Λοιπές παρατηρήσεις: 
 

 
 

 

 
 

 
 

Μυτιλήνη…………………….. 
 

 
 

 
 

                                                             Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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