ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 94/2021

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

ΜΔΛΔΣΗ
ΓΙΑ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)
ΠΙΣΩΗ: 42.111,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%
Κ.Α. 15.6471.0002 κε ηίηιν «Γαπάλεο θαιιηηερληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ»
CPV: 71356300-1 Σερληθή Τπνζηήξημε

ΤΝΗΜΜΔΝΑ
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
4. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 94/2021

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνύζα κειέηε πξνβιέπεη ηε δαπάλε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
εθδειώζεσλ ενξηαζκνύ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο από
20/12/2021 έσο 10/01/2022.
Αλαιπηηθόηεξα νη ειάρηζηεο πξνηεηλόκελεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνύληαη
έρνπλ σο εμήο:
ΟΜΑΓΑ 1η : ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ- ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΟΙΚΙΚΧΝ
ΚΛΠ )
Α/Α
1

2
3
4

5

6

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ
δέληξνπ ύςνπο 10,5 κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη
παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 5,5 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ
είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 5000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο. Η θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε
13000 θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό (4700 kelvin). Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 900 κπάιεο
δηακέηξνπ 10 - 15 cm ζε αζεκί ρξώκα. Σν δέληξν ζα ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ζην
Γεκνηηθό ζέαηξν Μπηηιήλεο.
Σνπνζέηεζε θάηλεο ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ.
Η θάηλε απνηειείηε από απνκίκεζε
ζπειαίνπ από PVC ύςνπο 2 κέηξσλ θαη πιάηνπο 2,5 κέηξσλ, κε 8 θηγνύξεο θσηηδόκελεο
3D ζε θπζηθή δηάζηαζε.
Σνπνζέηεζε έλα γηγαληναζηέξη ύςνπο 3 κέηξσλ θσηηδόκελν κε ιακπάθηα led ζε ςπρξό
ιεπθό. Η κνθέηα ηνπ αζηεξηνύ είλαη ζε κπιε θαη αζεκί.
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δηάθνζκνπ απνηεινύκελνπ από ηνλ Άγην Βαζίιε ζε ύςνο
220 cm από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4 ιακπηήξεο LED, ζπλνδεπόκελνο από ηξία
ππεξκεγέζε δώξα απνηεινύκελα από κεηαιιηθό ζθειεηό ζε δηαζηάζεηο 1x1 - 0,8 x 0,8 0,5 x 0,5. Σα δώξα είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε γηξιάληα θαη είλαη
θσηηδόκελα κε 600 ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό.
Σνπνζέηεζε 4 μύιηλα ζπηηάθηα 2,5 x 2,5 κέηξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο θαηαζηήκαηα
πώιεζεο Υξηζηνπγελληάηηθσλ πξντόλησλ. Έθαζην ζπηηάθη είλαη από κεηαιιηθό ζθειεηό κε
επέλδπζε από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο βακκέλν κε ηερλνηξνπία ζε απνκίκεζε μύινπ.
Γηαζέηνπλ αλαθιηλώκελν παξάζπξν δηαζηάζεσλ 220 x 50 cm αλνηγώκελνπ πξνο ηα επάλσ
θαη ζηεξηδόκελνπ ζε 2 κεηαιιηθέο κπάξεο. Φσηηζκόο εζσηεξηθόο κε 2 ιάκπεο θζνξίνπ ζε
δεζηό ιεπθό θαη εμσηεξηθόο δηάθνζκνο κε 30 κέηξα Υξηζηνπγελληάηηθα θσηάθηα. ε θάζε
ζπηηάθη ηνπνζεηήηε ζέξκαλζε από ειεθηξηθό ζώκα Ινληζκνύ 2 kwatt.
Φσηαγώγεζε 10 δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ρώξν ηεο πιαηείαο ηνπ
Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ. Θα ηνπνζεηεζνύλ 60 γηξιάληεο ησλ 10 κέηξσλ έθαζηε ησλ νπνίσλ
έρεη 100 θσηάθηα Led ζε ζεξκό ιεπθό.
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Ηιεθηξνδόηεζε από ην ΓΘΜ ηνπ ρώξνπ θαη όισλ ησλ θαηαζθεπώλ. Θα ηνπνζεηεζεί
παξνρή 5*10 mm θαη πίλαθαο δηαλνκήο. Κάζε γξακκή ηξνθνδνζίαο (αλά θαηαζθεπή) ζα
έρεη μερσξηζηό relay δηαθπγήο.
Γεκηνπξγία Πύιεο Δηζόδνπ κε Υξηζηνπγελληάηηθν δηάθνζκν. Η πύιε εηζόδνπ ζα γίλεη κε
κεηαιιηθά πιαίζηα αλνίγκαηνο 3 κέηξσλ επελδεδπκέλα κε γηξιάληα κνθέηα θαη
θσηηδόκελε κε 200 ηεκάρηα Led ζε ζεξκό ιεπθό. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηεο πύιεο ζα είλαη
4,5 κέηξα ην δε πιάηνο είλαη 3,5 κέηξα όζν ν δηάδξνκνο εηζόδνπ πξνο ηνλ ρώξν.
Άγηνο Βαζίιεο γηα 10 εκέξεο. Πεξηιακβάλεη εζνπνηό ληπκέλν κε βεινύδηλε ζηνιή Άγηνπ
Βαζίιε ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν εθδειώζεσλ γηα 6 ώξεο επί δέθα εκέξεο, γηα
θσηνγξάθεζε κε παηδηά.
Δπίζεο ζα δηαηεζνύλ 3000 ηεκάρηα θαξακειντδή
Υξηζηνπγελληάηηθα γηα λα δίλεη ζηα παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη ζηνλ ρώξν.
Πεξίθξαμε όινπ ηνπ ρώξνπ. Η πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ζα γίλεη ζε κήθνο πεξίπνπ 200
κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ πάξθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ κε πηπζζόκελα θηγθιηδώκαηα
ύςνπο 120 cm.
Σνπνζέηεζε μύιηλνπ νηθίζθνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ γηα παηδηθέο δξάζεηο δεκηνπξγηθήο
απαζρόιεζεο. Θα πεξηιακβάλεη 3 πάγθνπο θαηαζθεπώλ δηαζηάζεσλ 110 x 55 cm έθαζηνο
- ειεθηξηθό θνύξλν ςεζίκαηνο γιπθώλ 2 kwatt - 10 παηδηθά θαζίζκαηα.
Τιηθά γηα δξάζεηο βηβιηνζήθεο θαη face painting.
Γηάζεζε πιηθώλ face painting
αληηαιιεξγηθώλ (κπνγηέο - πηλέια θ.ιπ) - πιηθά δσγξαθηθήο γηα 150 παηδηά ήηνη 150 κπιόθ
δσγξαθηθήο θαη 150 set μπινκπνγηέο - θαη πιηθά αξηνπνηίαο γηα θαηαζθεπή γιπθηζκάησλ
από παηδηά.
Φξνληηζηήο θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνύ.
20 εκέξεο από δύν βάξδηεο νθηάσξεο. ( 20*2 = 40 εκεξνκίζζηα κε αζθάιηζε)
Δπηζθεπή ηνπ έιθεζξνπ ηνπ Αε Βαζίιε (ηνπ δήκνπ). Αληηθαηάζηαζε 6 ζεηξέο θσηάθηα
ζηιηθνλνύρα - αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ αινπκηλέληνπ ζθειεηνύ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί
θαη ηνπνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο κπξνζηά ζην δεκνηηθό ζέαηξν
Δπηζθεπή ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο κπάιαο δηακέηξνπ 250 cm (ηνπ δήκνπ). Αληηθαηάζηαζε
όια ηα θσηάθηα Led θόθθηλνπ ρξώκαηνο (18 ζεηξέο θσηάθηα ζηιηθνλνύρα Led Red θαη
επαλαθόιιεζε ηεο αινπκηλέληαο θαηαζθεπήο ηνπ ζθειεηνύ.
Σνπνζέηεζε ηνπ
δηαθνζκεηηθνύ ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Αληηδεκαξρεία Πνιηηηζκνύ θαη ξεπκαηνδόηεζή
ηνπ.

ΟΜΑΓΑ 2: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ
–ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ )
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθσλ θαηαζθεπώλ ζηελ πξνθπκαία Πλωμαρίου.
Θα ηνπνζεηεζνύλ κία θαηαζθεπή αζηέξη ζε 3D ύςνπο 3 κέηξσλ θσηηδόκελνπ κε 400 led
ζε ζεξκό ιεπθό, κία θαηαζθεπή ν Άγηνο Βαζίιεο ζε ύςνο 2,2 κέηξσλ. O Άγηνο Βαζίιε
είλαη ζε ύςνο 220cm από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4 ιακπηήξεο LED,
ζπλνδεπόκελνο από ηξία ππεξκεγέζε δώξα απνηεινύκελα από κεηαιιηθό ζθειεηό ζε
δηαζηάζεηο 1x1 - 0,8 x 0,8 - 0,5 x 0,5.
Σα δώξα είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε γηξιάληα θαη είλαη θσηηδόκελα κε 600
ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό. Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί θαη κία θαηαζθεπή Υξηζηνπγελληάηηθε
νκπξέια θξεκαζηή κε θόθθηλα Led.

ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ)
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηνλ Παπάδο Γέξαο - ύςνπο 4,5 κέηξσλ. Σν
δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 2 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο
ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο. Η θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε
3000 θσηάθηα LED ζε ζεξκό ιεπθό (2900 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε πξόγξακκα
θσηηζκνύ ειεγρόκελν από θνλζόια. Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο

ΟΜΑΓΑ 4: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –
ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ)
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ Αγιάσο - ύςνπο 4,5 κέηξσλ. Σν δέληξν
είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 2 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ
δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο. Η θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε
3000 θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό (4700 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε
πξόγξακκα θσηηζκνύ ειεγρόκελν από θνλζόια. Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο
δηακέηξνπ 10 - 15 cm

- Γηα όιεο ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ην θαηάιιειν ηερληθό πξνζσπηθό ην
νπνίν έρεη ηελ επζύλε ηεο ζσζηήο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
- Όια ηα ππό πξνκήζεηα πιηθά (πιελ απηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γήκν Μπηηιήλεο) ζα αλήθνπλ ζηνλ
αλάδνρν.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. ην Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 116 θαη 117
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006) Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
3. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
4. ην Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο»
5. ηηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ.-

Σν ηειηθό ύςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί από ηηο αλάγθεο ηεο Γηεπζύλζεσο Πνιηηηζκνύ –
Σνπξηζκνύ θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη

πάλησο δελ ζα μεπεξάζεη ην ποσό των 42.111,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24%.
Μπηηιήλε
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Οθηώβξηνο 2021
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΣΗ Γ/ΝΗ
ΔΤΣΡΑΣΙΑ ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ

ΒΛΑΙΟ ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 94/2021

ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ (ΣΔΥΝΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΓΑ 1: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ
ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ )
Α/Α
1

2
3
4

5

6

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ύςνπο 10,5 κέηξσλ. Σν
δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν βάζεο 5,5
κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε αλάπηπμή ηνπ
γίλεηε κε 5000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο
ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο. Η θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 13000
θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό (4700 kelvin). Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε
900 κπάιεο δηακέηξνπ 10 - 15 cm ζε αζεκί ρξώκα. Σν δέληξν ζα
ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ζην Γεκνηηθό ζέαηξν Μπηηιήλεο.
Σνπνζέηεζε θάηλεο ζηελ πιαηεία ηνπ ΓΘΜ. Η θάηλε απνηειείηε
από απνκίκεζε ζπειαίνπ από PVC ύςνπο 2 κέηξσλ θαη πιάηνπο 2,5
κέηξσλ, κε 8 θηγνύξεο θσηηδόκελεο 3D ζε θπζηθή δηάζηαζε.
Σνπνζέηεζε έλα γηγαληναζηέξη ύςνπο 3 κέηξσλ θσηηδόκελν κε
ιακπάθηα led ζε ςπρξό ιεπθό. Η κνθέηα ηνπ αζηεξηνύ είλαη ζε κπιε
θαη αζεκί.
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δηάθνζκνπ απνηεινύκελνπ από ηνλ
Άγην Βαζίιε ζε ύςνο 220 cm από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4
ιακπηήξεο LED, ζπλνδεπόκελνο από ηξία ππεξκεγέζε δώξα
απνηεινύκελα από κεηαιιηθό ζθειεηό ζε δηαζηάζεηο 1x1 - 0,8 x 0,8 0,5 x 0,5. Σα δώξα είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε
γηξιάληα θαη είλαη θσηηδόκελα κε 600 ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό.
Σνπνζέηεζε 4 μύιηλα ζπηηάθηα 2,5 x 2,5 κέηξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ
σο θαηαζηήκαηα πώιεζεο Υξηζηνπγελληάηηθσλ πξντόλησλ. Έθαζην
ζπηηάθη είλαη από κεηαιιηθό ζθειεηό κε επέλδπζε από θόληξα πιαθέ
ζαιάζζεο βακκέλν κε ηερλνηξνπία ζε απνκίκεζε μύινπ. Γηαζέηνπλ
αλαθιηλώκελν παξάζπξν δηαζηάζεσλ 220 x 50 cm αλνηγώκελνπ πξνο
ηα επάλσ θαη ζηεξηδόκελνπ ζε 2 κεηαιιηθέο κπάξεο. Φσηηζκόο
εζσηεξηθόο κε 2 ιάκπεο θζνξίνπ ζε δεζηό ιεπθό θαη εμσηεξηθόο
δηάθνζκνο κε 30 κέηξα Υξηζηνπγελληάηηθα θσηάθηα. ε θάζε ζπηηάθη
ηνπνζεηήηε ζέξκαλζε από ειεθηξηθό ζώκα Ινληζκνύ 2 kwatt.
Φσηαγώγεζε 10 δέληξσλ θαη ζάκλσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ
ρώξν ηεο πιαηείαο ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ. Θα ηνπνζεηεζνύλ 60
γηξιάληεο ησλ 10 κέηξσλ έθαζηε ησλ νπνίσλ έρεη 100 θσηάθηα Led
ζε ζεξκό ιεπθό.
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Ηιεθηξνδόηεζε από ην ΓΘΜ ηνπ ρώξνπ θαη όισλ ησλ θαηαζθεπώλ.
Θα ηνπνζεηεζεί παξνρή 5*10 mm θαη πίλαθαο δηαλνκήο. Κάζε
γξακκή ηξνθνδνζίαο (αλά θαηαζθεπή) ζα έρεη μερσξηζηό relay
δηαθπγήο.
Γεκηνπξγία Πύιεο Δηζόδνπ κε Υξηζηνπγελληάηηθν δηάθνζκν. Η πύιε
εηζόδνπ ζα γίλεη κε κεηαιιηθά πιαίζηα αλνίγκαηνο 3 κέηξσλ
επελδεδπκέλα κε γηξιάληα κνθέηα θαη θσηηδόκελε κε 200 ηεκάρηα
Led ζε ζεξκό ιεπθό. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηεο πύιεο ζα είλαη 4,5 κέηξα
ην δε πιάηνο είλαη 3,5 κέηξα όζν ν δηάδξνκνο εηζόδνπ πξνο ηνλ
ρώξν.
Άγηνο Βαζίιεο γηα 10 εκέξεο. Πεξηιακβάλεη εζνπνηό ληπκέλν κε
βεινύδηλε ζηνιή Άγηνπ Βαζίιε ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν
εθδειώζεσλ γηα 6 ώξεο επί δέθα εκέξεο, γηα θσηνγξάθεζε κε παηδηά.
Δπίζεο ζα δηαηεζνύλ 3000 ηεκάρηα θαξακειντδή Υξηζηνπγελληάηηθα γηα
λα δίλεη ζηα παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη ζηνλ ρώξν.
Πεξίθξαμε όινπ ηνπ ρώξνπ. Η πεξίθξαμε ηνπ ρώξνπ ζα γίλεη ζε
κήθνο πεξίπνπ 200 κέηξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ πάξθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
ζεάηξνπ κε πηπζζόκελα θηγθιηδώκαηα ύςνπο 120 cm.
Σνπνζέηεζε μύιηλνπ νηθίζθνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ γηα παηδηθέο
δξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο. Θα πεξηιακβάλεη 3 πάγθνπο
θαηαζθεπώλ δηαζηάζεσλ 110 x 55 cm έθαζηνο - ειεθηξηθό θνύξλν
ςεζίκαηνο γιπθώλ 2 kwatt - 10 παηδηθά θαζίζκαηα.
Τιηθά γηα δξάζεηο βηβιηνζήθεο θαη face painting. Γηάζεζε πιηθώλ face
painting αληηαιιεξγηθώλ (κπνγηέο - πηλέια θ.ιπ) - πιηθά δσγξαθηθήο
γηα 150 παηδηά ήηνη 150 κπιόθ δσγξαθηθήο θαη 150 set μπινκπνγηέο θαη πιηθά αξηνπνηίαο γηα θαηαζθεπή γιπθηζκάησλ από παηδηά.
Φξνληηζηήο θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
Υξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνύ.
20 εκέξεο από δύν βάξδηεο νθηάσξεο. ( 20*2 = 40 εκεξνκίζζηα κε
αζθάιηζε)
Δπηζθεπή ηνπ έιθεζξνπ ηνπ Αε Βαζίιε (ηνπ δήκνπ). Αληηθαηάζηαζε
6 ζεηξέο θσηάθηα ζηιηθνλνύρα - αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ
αινπκηλέληνπ ζθειεηνύ πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη ηνπνζέηεζε ηεο
θαηαζθεπήο κπξνζηά ζην δεκνηηθό ζέαηξν
Δπηζθεπή ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο κπάιαο δηακέηξνπ 250 cm (ηνπ
δήκνπ). Αληηθαηάζηαζε όια ηα θσηάθηα Led θόθθηλνπ ρξώκαηνο (18
ζεηξέο θσηάθηα ζηιηθνλνύρα Led Red θαη επαλαθόιιεζε ηεο
αινπκηλέληαο θαηαζθεπήο ηνπ ζθειεηνύ. Σνπνζέηεζε ηνπ
δηαθνζκεηηθνύ ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Αληηδεκαξρεία Πνιηηηζκνύ
θαη ξεπκαηνδόηεζή ηνπ.
ΤΝΟΛΟ

1.000,00

26.460,48

ΦΠΑ 24%

6.350,52
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ΟΜΑΓΑ 2: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ
ΚΑΛΤΦΗ (ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ –ΟΙΚΙΚΧΝ ΚΛΠ )
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθσλ θαηαζθεπώλ ζηελ πξνθπκαία
Πλωμαρίου.
Θα ηνπνζεηεζνύλ κία θαηαζθεπή αζηέξη ζε 3D ύςνπο 3 κέηξσλ
θσηηδόκελνπ κε 400 led ζε ζεξκό ιεπθό, κία θαηαζθεπή ν Άγηνο
Βαζίιεο ζε ύςνο 2,2 κέηξσλ. O Άγηνο Βαζίιε είλαη ζε ύςνο 220cm
από PVC κε εζσηεξηθό θσηηζκό από 4 ιακπηήξεο LED,
ζπλνδεπόκελνο από ηξία ππεξκεγέζε δώξα απνηεινύκελα από
κεηαιιηθό ζθειεηό ζε δηαζηάζεηο 1x1 - 0,8 x 0,8 - 0,5 x 0,5. Σα δώξα
είλαη επελδεδπκέλα κε ρξπζή θαη θόθθηλε γηξιάληα θαη είλαη
θσηηδόκελα κε 600 ιακπάθηα ζε ζεξκό ιεπθό. Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί
θαη κία θαηαζθεπή Υξηζηνπγελληάηηθε νκπξέια θξεκαζηή κε θόθθηλα
Led.
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ

ΥΩΡΙ ΦΠΑ
2.500,00

2.500,00
600,00
3.100,00

ΟΜΑΓΑ 3: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
(ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ)
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηνλ Παπάδο Γέξαο ύςνπο 4,5 κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε
δηάκεηξν βάζεο 2 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε
δε αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο. Η
θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 3000 θσηάθηα LED ζε ζεξκό ιεπθό
(2900 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε πξόγξακκα θσηηζκνύ
ειεγρόκελν από θνλζόια. Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο
δηακέηξνπ 10 - 15 cm
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ

ΥΩΡΙ ΦΠΑ
2.500,00

2.500,00
600,00
3.100,00

ΟΜΑΓΑ 4: ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ
(ΟΡΓΑΝΧΗ –ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΟΤ ΓΔΝΓΡΟΤ ΚΛΠ)
Α/Α
1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ
Σνπνζέηεζε Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ζηελ Αγιάσο - ύςνπο 4,5
κέηξσλ. Σν δέληξν είλαη παλνκνηόηππν θπζηθνύ έιαηνπ κε δηάκεηξν
βάζεο 2 κέηξσλ. Ο ζθειεηόο ηνπ δέληξνπ είλαη κεηαιιηθόο ε δε
αλάπηπμή ηνπ γίλεηε κε 2000 ηερλεηά θιαδηά ηα νπνία
πξνζαξκόδνληαη ζην θπξίσο ζηέιερνο ηεο θαηαζθεπήο. Η
θσηαγώγεζε ηνπ ζα γίλεη κε 3000 θσηάθηα LED ζε ςπρξό ιεπθό
(4700 kelvin) ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κε πξόγξακκα θσηηζκνύ
ειεγρόκελν από θνλζόια. Ο ζηνιηζκόο ζα γίλεη κε 250 κπάιεο
δηακέηξνπ 10 - 15 cm
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ

ΥΩΡΙ ΦΠΑ
2.500,00

ΤΝΟΛΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ Α+Β+Γ+Γ 26.460,48 +2.500,00 + 2.500,00
+2.500,00

33.960,48

ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ

Μπηηιήλε Οθηώβξηνο 2021

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ
ΣΗ Γ/ΝΗ
ΔΤΣΡΑΣΙΑ ΒΟΤΓΙΟΤΚΑ

ΒΛΑΙΟ ΜΑΤΡΑΝΣΩΝΗ

2.500,00
600,00
3.100,00

8.150,52
42.111,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ -ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 94/2021

ΔΑΠΑΝΕ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
(ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ)

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΆΘΟ 1:

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΆΘΟ 2:

ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΆΘΟ 3:

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΆΘΟ 4:

ΣΟΠΟ & ΧΡΟΝΟ

ΆΘΟ 5:
ΆΘΟ 6:

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΜΟΙΒΗ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΆΘΟ 7:

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

ΆΘΟ 8:

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΗ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ

ΆΘΟ 9:

ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ

ΆΘΟ 10:
ΆΘΟ 11:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ
ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ

ΆΘΟ 12:

ΖΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ

ΆΘΟ 13:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΆΘΟ 14:

ΣΟΠΟ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο τησ παρεχόμενησ υπηρεςίασ
Αντικείμενο είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για τθν πραγματοποίθςθ
Χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων ςτο Διμο Μυτιλινθσ, από 20/12/2021 ζωσ 10/01/2022.
Άρθρο 2ο - Ιςχφουςεσ διατάξεισ
H διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ διζπονται από τισ διατάξεισ:
1) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κφρωςθ Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα»
όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα το αρκ. 75 «Αρμοδιότθτεσ» από το οποίο προκφπτει θ αρμοδιότθτα ςτον
τομζα ανάπτυξθσ για τον ςχεδιαςμό καταςκευι και διαχείριςθ ζργων υποδομισ,
2) Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κφρωςθ Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα»
όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα το αρκ. 76 «Άςκθςθ αρμοδιοτιτων» για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του
Διμου ςτα πλαίςια ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πολιτικϊν με τθν αξιοποίθςθ πόρων που δυνθτικά μποροφν
να διατεκοφν ςτθν γεωγραφικι περιφζρειά τουσ,
3) Τισ διατάξεισ του Ν.3852 ΦΕΚ Α’ 87 τθσ 7.6.2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ιςχφει,
4) Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 Ν.3852 ΦΕΚ Α’ 87 τθσ 7.6.2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα το άρκρ.65 παρ.1, κακϊσ
και τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114 / 8.6.2006) «Κφρωςθ Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα»
όπωσ ιςχφει, και ειδικότερα τα αρκ. 209 παρ.4 {όπωσ αυτι αναδιατυπϊκθκε με τον Ν.3536/2007 ΦΕΚ Α’
42 / 23.2.2007 αρκ. 22 παρ.3}, και παρ.9 όπωσ προςτζκθκε με τον N.3731/2008 ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008
αρκ.20 παραγρ.13 και τροποποιικθκε με τον Ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016 αρκ.377 παρ.1
περίπτ.38,
5) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. Α’ 147/08.08.2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα των αρκ.118 παρ.1,2,
αρκ.72 παρ.1α εδάφιο πζμπτο & παρ.1β εδάφιο τρίτο, αρκ.2 παρ.1 περιπτ.9β, κακϊσ και του
N.4441_2016 ΦΕΚ Α' 227/07.12.16 αρκ.22 περιπτ.3,32,84,86,
Ππωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021.
6) Τισ διατάξεισ του BΔ 17-5 / 15-6-1959 ΦΕΚ Α’ 114 περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των
Διμων όπωσ ιςχφει,
7) Τθν ΣυνκΕΚ και ειδικά τα αρκ. 3, και 49-50 ςχετικά με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ ελεφκερθσ παροχισ
υπθρεςιϊν ςτθν εςωτερικι αγορά, Σελίδα 18 από 21,
8) Τθ νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ ςχετικά με τθν ελεφκερθ παροχι
υπθρεςιϊν ςτθν εςωτερικι αγορά,
9) Τθ νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ ςχετικά με τθν υποχρζωςθ των
ανακετουςϊν αρχϊν των κρατϊν μελϊν να ςυμμορφϊνονται με τουσ κεμελιϊδεισ κανόνεσ και τισ αρχζσ
τθσ Συνκικθσ ΕΚ όταν ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ακόμθ και κάτω του ορίου εφαρμογισ των
κοινοτικϊν Οδθγιϊν, κακϊσ εμπίπτουν όλεσ οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Συνκικθσ
(C-59/2000, κ.α.),
10) Τθν πάγια νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ ςχετικά με το ότι οι
προςφζροντεσ υποψιφιοι οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι δεν
επιτρζπεται να απορρίπτονται με μοναδικι αιτιολόγθςθ το γεγονόσ ότι δυνάμει τθσ νομοκεςίασ κράτουσ
μζλουσ ςτο οποίο πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά
πρόςωπα ι να ζχουν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι (βλ. C-305/2008, 264/2003, 220/2005, κ.α.),

11) Τθν πάγια νομολογία του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ΔΕΚ (βλ. C-382/2005, 220/2005, κ.α.)
και τθν πάγια νομολογία του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 2387/2009, κ.α.) ςχετικά με το ότι ο οριςμόσ του είδουσ των
δθμοςίων ςυμβάςεων ανάγεται το κοινοτικό και όχι το εκνικό δίκαιο,
12) Των εκδοκζντων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπϊν (πλθν των ιδθ αναφερομζνων)
κανονιςτικϊν διατάξεων, κακϊσ και άλλων διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, ΡΔ,
υπουργικισ απόφαςθσ, κλπ.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν,
ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ακολουκοφνται οι
οδθγίεσ των ςχετικϊν εγκυκλίων των Υπουργείων Ανάπτυξθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, και
Εςωτερικϊν, και εφαρμόηονται για το είδοσ τθσ εκτελοφμενθσ εργαςίασ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των
Υπουργείων Ανάπτυξθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, και Εςωτερικϊν, οι αντίςτοιχεσ ςτουσ ειδικοφσ
όρουσ τθσ παροφςθσ .
Άρθρο 3ο - υμβατικά ςτοιχεία
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ διαφοράσ είναι:
1. Σφμβαςθ
2. Διακιρυξθ
3.Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ
4. Μελζτθ
5. Συγγραφι υποχρεϊςεων
6.Τεχνικι Ρροςφορά Αναδόχου
7. Οικονομικι Ρροςφορά Αναδόχου
8. Τεχνικι Ρροςφορά
Άρθρο 4ο – Σόποσ & Χρόνοσ
Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Μυτιλινθσ, Ρλωμαρίου, Γζρασ και Αγιάςου ,
ςτισ οποίεσ κα λάβουν χϊρα οι Χριςτουγεννιάτικεσ Εκδθλϊςεισ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από
ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (τθσ Υπθρεςίασ που είναι υπεφκυνθ για τθν
παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να
παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και γενικά να παρζχει
κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ θ ανακζτουςα αρχι. Η ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου εκ
μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει ,λόγω και του περιοριςμζ χρόνου κακϊσ οι εργαςίεσ
αυτζσ κα πρζπει να αρχίςουν από 20/12/2021 και κα ολοκλθρωκοφν 10/01/2022.
Άρθρο 5ο – Τπογραφή και Παρακολοφθηςη τησ ςφμβαςησ
Η δθμόςια ςφμβαςθ γενικϊν υπθρεςιϊν καταρτίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι και υπογράφεται από
αυτιν και τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ προςζρχεται ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν υπογραφι
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Η ςφμβαςθ αφορά ςτο ζργο: «Δαπάνεσ Χριςτουγεννιάτικων εκδηλώςεων (Σεχνική Τποςτήριξη)»,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 42.111,00 € (πίςτωςη 33.960,48 + ΦΠΑ 8.150,52).
Ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ, που περιγράφονται, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτο άρκρο αυτό,
ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ παροφςασ ΕΣΥ, κακϊσ και τα λοιπά Τεφχθ και ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.
Η παροχι Υπθρεςιϊν που κα εκτελεςκοφν από τθ ςφμβαςθ αυτι , περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτθν
Τεχνικι Ρεριγραφι, τα Σχζδια και τα άλλα Συμβατικά Τεφχθ.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει όλεσ τισ κάτωκι υπθρεςίεσ:

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου δζντρου φψουσ 10,5 μζτρων. Το δζντρο κα τοποκετθκεί μπροςτά ςτο
Δθμοτικό κζατρο Μυτιλινθσ.
Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΘΜ
Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3 μζτρων
Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου διάκοςμου αποτελοφμενου από τον Άγιο Βαςίλθ ςε φψοσ 220 cm με τρία
υπερμεγζκθ δϊρα.
Τοποκζτθςθ 4 ξφλινα ςπιτάκια 2,5 x 2,5 μζτρων
Φωταγϊγθςθ όλων των δζντρων που βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ πλατείασ του Δθμοτικοφ κεάτρου.
Ηλεκτροδότθςθ από το ΔΘΜ του χϊρου και όλων των καταςκευϊν.
Δθμιουργία Ρφλθσ Ειςόδου με Χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο.
Άγιοσ Βαςίλθσ για 10 θμζρεσ.
Ρερίφραξθ όλου του χϊρου
Τοποκζτθςθ ξφλινου οικίςκου ειδικά διαμορφωμζνου για παιδικζσ δράςεισ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ.
Υλικά για δράςεισ βιβλιοκικθσ και face painting.
Φροντιςτισ κακ' όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ του Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ.
Επιςκευι και Τοποκζτθςθ του ζλκθκρου του Αθ Βαςίλθ (του διμου)
Επιςκευι και Τοποκζτθςθ τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ μπάλασ διαμζτρου 250 cm (του διμου).
Αντικατάςταςθ όλα τα φωτάκια Led κόκκινου χρϊματοσ
Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν ςτθν προκυμαία Ρλωμαρίου.
Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου δζντρου ςτον Ραπάδο Γζρασ - φψουσ 4,5 μζτρων κλπ.
Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου δζντρου ςτθν Αγιάςο - φψουσ 4,5 μζτρων κλπ
Η «Σφμβαςθ» ςυνίςταται από το ομϊνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεφχθ, που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
Τα Συμβατικά Τεφχθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των όρων τουσ, κακορίηονται
ςτθ Διακιρυξθ. Οι όροι «Σφμβαςθ», «Σφμβαςθ Καταςκευισ του Ζργου» και «Εργολαβικό Συμφωνθτικό»
χρθςιμοποιοφνται ταυτόςθμα.
Η Σφμβαςθ κα υπογραφεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 135 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα και με το Ν.4782/2021 και ςφμφωνα με το ςχετικό άρκρο τθσ
Διακιρυξθσ.
Για τθ διοίκθςθ και τθν επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα όςα αναγράφονται ςτο άρκρο 216 του
Ν.4412/2016 ,όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα και με το Ν.4782/2021.
Άρθρο 6ο – Αμοιβή- Σρόποσ πληρωμήσ
Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ οικονομικισ του προςφοράσ. Δεν αναγνωρίηονται
λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτον νόμο. Η πλθρωμι του αναδόχου
κα γίνει με τθν ολοκλιρωςθ των Υπθρεςιϊν και μετά , τθν παράδοςθ και παραλαβι από τθν υπθρεςία
των υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθ Τεχνικι Ζκκεςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/16, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςφμφωνα και με το Ν.4782/2021.
Διευκρινίηεται ότι ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ,
τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ και ςυντάξεων,
επαγγελματικϊν, δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΤΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ

Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι
και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Χοριγθςθ προκαταβολισ δεν προβλζπεται.
Άρθρο 7ο –Τποχρεώςεισ του αναδόχου
Η ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία με τθν υποβολι προςφοράσ αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι
διαγωνιηόμενοι και κατ’ επζκταςθ ο Ανάδοχοσ ζχουν, ςκοπό να καταςτοφν πλιρωσ ενιμεροι των
ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και να εκτιμιςουν με επάρκεια τουσ επιχειρθματικοφσ
κινδφνουσ και όλεσ εκείνεσ τισ ςυνκικεσ που κα επθρεάςουν τθν διαμόρφωςθ τθσ Ρροςφοράσ τουσ,
διερευνιςει πλιρωσ,
Ραράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία, που αφορά ςτουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τθ Σφμβαςθ.
Άρθρο 8ο – Τποχρεώςεισ τησ Αναθζτουςασ αρχήσ
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ υποχρεοφται να διευκολφνει τθν εργαςία του αναδόχου παρζχοντασ κάκε δυνατι
διευκόλυνςθ όπωσ θ ςυνεργαςία με τθν διοίκθςθ και θ ςυνεργαςία με υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ.
Άρθρο 9ο – Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω
και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και
επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα
προςαρμοηόμενοσ ανάλογα.
Άρθρο 10ο – Αναθεώρηςη τιμών
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.
Άρθρο 11ο – Ποινικζσ Ρήτρεσ
Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των εργαςιϊν τθσ
ςφμβαςθσ ι εκτελεί τθ ςφμβαςθ πλθμμελϊσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ ςφμφωνα με το άρκρο 218. Οι
ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ και κοινοποιοφνται ςτο ανάδοχο.
Ειςπράττονται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν επιβολι τουσ, ι ςε περίπτωςθ
υποβολισ ζνςταςθσ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ από
τθν αρμόδια υπθρεςία.
Άρθρο 12ο – Ζκπτωςη αναδόχου
Εάν ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί
υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 203 του Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021.
Άρθρο 13ο – Παραλαβή του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ
Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν – παραδοτζων γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 219 του
Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4782/2021,από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ.
Άρθρο 14ο – Σόποσ
Οι υπθρεςίεσ του Αναδόχου παρζχονται ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Μυτιλινθσ , Ρλωμαρίου ,Γζρασ και
Αγιάςου ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, που περιγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Ραροφςασ.
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΑΥΑΝΤΩΝΗΣ

ΘΕΩΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΤΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομθνία, …………………………………….
Ρροσ: Διμο Μυτιλινθσ
Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ
Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω Ρίνακα και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
(Α/Α)
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ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ –ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΩΤΗ
ΔΑΡΑΝΕΣ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ) ΣΤΗ Δ.Ε.ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ
Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου δζντρου
φψουσ 10,5 μζτρων. Το δζντρο είναι
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο
βάςθσ 5,5 μζτρων. Ο ςκελετόσ του δζντρου
είναι μεταλλικόσ θ δε ανάπτυξι του γίνετε με
5000 τεχνθτά κλαδιά τα οποία προςαρμόηονται
ςτο κυρίωσ ςτζλεχοσ τθσ καταςκευισ. Η
φωταγϊγθςθ του κα γίνει με 13000 φωτάκια
LED ςε ψυχρό λευκό (4700 kelvin). Ο ςτολιςμόσ
κα γίνει με 900 μπάλεσ διαμζτρου 10 - 15 cm
ςε αςθμί χρϊμα. Το δζντρο κα τοποκετθκεί
μπροςτά ςτο Δθμοτικό κζατρο Μυτιλινθσ.
Τοποκζτθςθ φάτνθσ ςτθν πλατεία του ΔΘΜ.
Η φάτνθ αποτελείτε από απομίμθςθ ςπθλαίου
από PVC φψουσ 2 μζτρων και πλάτουσ 2,5
μζτρων, με 8 φιγοφρεσ φωτιηόμενεσ 3D ςε
φυςικι διάςταςθ.
Τοποκζτθςθ ζνα γιγαντοαςτζρι φψουσ 3
μζτρων φωτιηόμενο με λαμπάκια led ςε ψυχρό
λευκό. Η μοκζτα του αςτεριοφ είναι ςε μπλε
και αςθμί.
Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου διάκοςμου
αποτελοφμενου από τον Άγιο Βαςίλθ ςε φψοσ
220 cm από PVC με εςωτερικό φωτιςμό από 4
λαμπτιρεσ LED, ςυνοδευόμενοσ από τρία
υπερμεγζκθ δϊρα αποτελοφμενα από
μεταλλικό ςκελετό ςε διαςτάςεισ 1x1 - 0,8 x 0,8
- 0,5 x 0,5. Τα δϊρα είναι επενδεδυμζνα με
χρυςι και κόκκινθ γιρλάντα και είναι
φωτιηόμενα με 600 λαμπάκια ςε κερμό λευκό.
Τοποκζτθςθ 4 ξφλινα ςπιτάκια 2,5 x 2,5 μζτρων
που κα λειτουργοφν ωσ καταςτιματα πϊλθςθσ
Χριςτουγεννιάτικων προϊόντων. Ζκαςτο
ςπιτάκι είναι από μεταλλικό ςκελετό με
επζνδυςθ από κόντρα πλακζ καλάςςθσ
βαμμζνο με τεχνοτροπία ςε απομίμθςθ ξφλου.
Διακζτουν ανακλινϊμενο παράκυρο
διαςτάςεων 220 x 50 cm ανοιγϊμενου προσ τα

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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επάνω και ςτθριηόμενου ςε 2 μεταλλικζσ
μπάρεσ. Φωτιςμόσ εςωτερικόσ με 2 λάμπεσ
φκορίου ςε ηεςτό λευκό και εξωτερικόσ
διάκοςμοσ με 30 μζτρα Χριςτουγεννιάτικα
φωτάκια. Σε κάκε ςπιτάκι τοποκετιτε
κζρμανςθ από θλεκτρικό ςϊμα Ιονιςμοφ 2
kwatt.
Φωταγϊγθςθ 10 δζντρων και κάμνων που
βρίςκονται μζςα ςτον χϊρο τθσ πλατείασ του
Δθμοτικοφ κεάτρου. Θα τοποκετθκοφν 60
γιρλάντεσ των 10 μζτρων ζκαςτθ των οποίων
ζχει 100 φωτάκια Led ςε κερμό λευκό.
Ηλεκτροδότθςθ από το ΔΘΜ του χϊρου και
όλων των καταςκευϊν. Θα τοποκετθκεί
παροχι 5*10 mm και πίνακασ διανομισ. Κάκε
γραμμι τροφοδοςίασ (ανά καταςκευι) κα ζχει
ξεχωριςτό relay διαφυγισ.
Δθμιουργία Ρφλθσ Ειςόδου με
Χριςτουγεννιάτικο διάκοςμο. Η πφλθ ειςόδου
κα γίνει με μεταλλικά πλαίςια ανοίγματοσ 3
μζτρων επενδεδυμζνα με γιρλάντα μοκζτα και
φωτιηόμενθ με 200 τεμάχια Led ςε κερμό
λευκό. Το ςυνολικό μικοσ τθσ πφλθσ κα είναι
4,5 μζτρα το δε πλάτοσ είναι 3,5 μζτρα όςο ο
διάδρομοσ ειςόδου προσ τον χϊρο.
Άγιοσ Βαςίλθσ για 10 θμζρεσ. Ρεριλαμβάνει
θκοποιό ντυμζνο με βελοφδινθ ςτολι Άγιου
Βαςίλθ ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτον χϊρο
εκδθλϊςεων για 6 ϊρεσ επί δζκα θμζρεσ, για
φωτογράφθςθ με παιδιά. Επίςθσ κα διατεκοφν
3000 τεμάχια καραμελοϊδι Χριςτουγεννιάτικα
για να δίνει ςτα παιδιά που προςζρχονται ςτον
χϊρο.
Ρερίφραξθ όλου του χϊρου. Η περίφραξθ του
χϊρου κα γίνει ςε μικοσ περίπου 200 μζτρων
περιμετρικά του πάρκου του Δθμοτικοφ
κεάτρου με πτυςςόμενα κιγκλιδϊματα φψουσ
120 cm.
Τοποκζτθςθ ξφλινου οικίςκου ειδικά
διαμορφωμζνου για παιδικζσ δράςεισ
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ. Θα περιλαμβάνει
3 πάγκουσ καταςκευϊν διαςτάςεων 110 x 55
cm ζκαςτοσ - θλεκτρικό φοφρνο ψθςίματοσ
γλυκϊν 2 kwatt - 10 παιδικά κακίςματα.
Υλικά για δράςεισ βιβλιοκικθσ και face
painting. Διάκεςθ υλικϊν face painting
αντιαλλεργικϊν (μπογιζσ - πινζλα κ.λπ) - υλικά
ηωγραφικισ για 150 παιδιά ιτοι 150 μπλόκ
ηωγραφικισ και 150 set ξυλομπογιζσ - και
υλικά αρτοποιίασ για καταςκευι γλυκιςμάτων
από παιδιά.
Φροντιςτισ κακ' όλθ τθν διάρκεια λειτουργίασ
του Χριςτουγεννιάτικου χωριοφ.
20 θμζρεσ από δφο βάρδιεσ οκτάωρεσ. ( 20*2 =
40 θμερομίςκια με αςφάλιςθ)
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Επιςκευι του ζλκθκρου του Αθ Βαςίλθ (του
διμου). Αντικατάςταςθ 6 ςειρζσ φωτάκια
ςιλικονοφχα - αντικατάςταςθ τμθμάτων
αλουμινζνιου ςκελετοφ που ζχουν
καταςτραφεί και τοποκζτθςθ τθσ καταςκευισ
μπροςτά ςτο δθμοτικό κζατρο
Επιςκευι τθσ Χριςτουγεννιάτικθσ μπάλασ
διαμζτρου 250 cm (του διμου).
Αντικατάςταςθ όλα τα φωτάκια Led κόκκινου
χρϊματοσ (18 ςειρζσ φωτάκια ςιλικονοφχα Led
Red και επανακόλλθςθ τθσ αλουμινζνιασ
καταςκευισ του ςκελετοφ. Τοποκζτθςθ του
διακοςμθτικοφ ςε χϊρο που κα υποδείξει θ
Αντιδθμαρχεία Ρολιτιςμοφ και ρευματοδότθςι
του.
ΣΥΝΟΛΟ

………………..€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΦΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Για τον προςφζροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ
(Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα)

……………….€
……………….€
……………….€

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομθνία, …………………………………….
Ρροσ: Διμο Μυτιλινθσ
Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ
Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω Ρίνακα και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
(Α/Α)

ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ –ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΗ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΛΩΜΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΓΑΝΩΣΗ –ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ
–ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΛΡ )

1

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικων καταςκευϊν
ςτθν προκυμαία Ρλωμαρίου.
Θα τοποκετθκοφν μία καταςκευι αςτζρι ςε 3D
φψουσ 3 μζτρων φωτιηόμενου με 400 led ςε
κερμό λευκό, μία καταςκευι ο Άγιοσ Βαςίλθσ
ςε φψοσ 2,5 μζτρων φωτιηόμενοσ μπροςτά από
τρία δϊρα κφβουσ φωτιηόμενουσ με 200 led
ζκαςτοσ, και μία καταςκευι Χριςτουγεννιάτικθ
ομπρζλα κρεμαςτι με κόκκινα Led.
ΣΥΝΟΛΟ

………………..€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΦΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Για τον προςφζροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ
(Υπογραφι - Σφραγίδα Ρροςφζροντα)

……………….€
……………….€
……………….€

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομθνία, …………………………………….
Ρροσ: Διμο Μυτιλινθσ
Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ
Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω Ρίνακα και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
(Α/Α)

ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ –ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΗ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 3: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΓΑΝΩΣΗ –ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ
ΚΛΡ)

1

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου δζντρου ςτον
Ραπάδο Γζρασ - φψουσ 4,5 μζτρων. Το δζντρο
είναι πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με
διάμετρο βάςθσ 2 μζτρων. Η φωταγϊγθςθ του
κα γίνει με 3000 φωτάκια LED ςε κερμό λευκό
(2900 kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν με
πρόγραμμα φωτιςμοφ ελεγχόμενο από
κονςόλα. Ο ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ
διαμζτρου 10 - 15 cm
ΣΥΝΟΛΟ

………………..€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΦΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Για τον προςφζροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ
(Υπογραφι – Σφραγίδα Ρροςφζροντα)

……………….€
……………….€
……………….€

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ημερομθνία, …………………………………….
Ρροσ: Διμο Μυτιλινθσ
Δ/νςθ Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ
Και Κοινωνικισ Ρρόνοιασ

Ο προςφζρων πρζπει να ςυμπλθρϊςει τον παρακάτω Ρίνακα και να τον υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο Φάκελο
’’Οικονομικι Ρροςφορά’’.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
(Α/Α)

ΕΙΔΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ –ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΤΗ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΟΓΑΝΩΣΗ –ΕΓΑΣΙΕΣ
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΟΥ
ΚΛΡ)

1

Τοποκζτθςθ Χριςτουγεννιάτικου δζντρου ςτθν
Αγιάςο - φψουσ 4,5 μζτρων. Το δζντρο είναι
πανομοιότυπο φυςικοφ ζλατου με διάμετρο
βάςθσ 2 μζτρων. Η φωταγϊγθςθ του κα γίνει
με 3000 φωτάκια LED ςε ψυχρό λευκό (4700
kelvin) τα οποία κα λειτουργοφν με πρόγραμμα
φωτιςμοφ ελεγχόμενο από κονςόλα. Ο
ςτολιςμόσ κα γίνει με 250 μπάλεσ διαμζτρου
10 - 15 cm
ΣΥΝΟΛΟ

………………..€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ
ΦΡΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Για τον προςφζροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ
(Υπογραφι – Σφραγίδα Ρροςφζροντα)

……………….€
……………….€
……………….€

