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Αριθμ.7/2023 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

Η παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε θαηόπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Αζιεηηθνύ & Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη αθνξά ηελ  

ππεξεζία  Μαέζηξνπ Φηιαξκνληθήο  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  Γήκνπ   Μπηηιήλεο.  

 

H   Φηιαξκνληθή  ζα   απαξηίδεηαη  από παηδηά  ειηθίαο 9 ρξόλωλ έωο θαη 18 

ρξνλώλ θαη  ζα έρεη  ηέζζεξηο   ηξίωξεο  ζπλαληήζεηο  ηελ εβδνκάδα . 

Θα  απνηειείηαη  από  ηηο  βαζηθέο  νκάδεο  νξγάλωλ πνπ πξέπεη λα ηελ  

απαξηίδνπλ . 

Υάιθηλα πλεπζηά  : ηξνκπέηεο , ηξνπνλην, ηνύκπα θόξλν  

Ξύιηλα πλεπζηά     : ζαμόθωλν (ζνπξάλν, άιην,ηελόξν) θιαξηλεην, θιανπην 

Κξνπζηά             : γθξαλ θάζα,  παηίληα, ηακπνύξν.     

 

ηόρνο  ηεο  Φηιαξκνληθήο είλαη  λα  εκπινπηίζεηο  ηελ πνιηηηζηηθή δωή  ηεο 

Μπηηιήλεο θαη  λα δνζεί ε  επθαηξία ζηα παηδηά λα  έξζνπλ ζε  επαθή  κε πλεπζηά θαη  

θξνύζηα  όξγαλα . 

 

Η όιε εξγαζία  ζα γίλεη κεηά από απεπζείαο αλάζεζε ελώ ν πξνϋπνινγηζκόο 

ηεο όιεο εξγαζίαο  αλέξρεηαη  ζην πνζνύ ηωλ 11.000,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α θαη ζα  θαιπθηεί από πόξνπο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Αζιεηηθνύ & Πνιηηηζηηθνύ 

Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023.  

Η δηάξθεηα ηεο  ππεξεζίαο  ζα  είλαη  κέρξη  31/12/2023 

 

Η πιεξωκή ζα γίλεη από ηνλ Κ.Α 15.6117.0004  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠΓΓ 

Αζιεηηθόο & Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2023. 
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α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ                   ΓΑΠΑΝΗ 

1 H   Φηιαξκνληθή ζα   απαξηίδεηαη  από 

παηδηά  ειηθίαο 9 ρξόλωλ έωο θαη 18 ρξνλώλ 

θαη  ζα έρεη  ηέζζεξηο   ηξίωξεο  ζπλαληήζεηο  

ηελ εβδνκάδα . 

Θα  απνηειείηαη  από  ηηο  βαζηθέο  

νκάδεο  νξγάλωλ πνπ πξέπεη λα ηελ  

απαξηίδνπλ . 

Υάιθηλα πλεπζηά  : ηξνκπέηεο , 

ηξνπνλην, ηνύκπα θόξλν  

Ξύιηλα πλεπζηά     : ζαμόθωλν 

(ζνπξάλν, άιην,ηελόξν) θιαξηλεην, θιανπην 

Κξνπζηά             : γθξαλ θάζα,  παηίληα, 

ηακπνύξν 

 

9.401,71 

                                                                         ΑΘΡΟΙΜΑ        9.401,71 

 Φ.Π.Α. 17%    1.598,29 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ      11.000,00 
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