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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 Ο Δήμος Δράμας στα πλαίσια της εκδήλωσης «ΔΡΑΜΑ-ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2018» 

ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει σύμβαση ανάθεσης παροχής γενικών υπηρεσιών με θέμα 

«Υπηρεσία οργάνωσης εργαστηρίου εικαστικών δράσεων ανάδειξης-σύνδεσης αστικού τοπίου και 

οινικού πολιτισμού», συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 2.016,13 χωρίς το ΦΠΑ και 2.500 με το 

ΦΠΑ 24%, που θα βαρύνει πίστωση του Κ.Α 10.6431.01 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, του 

οικονομικού έτους 2018. 

 Η εργασία θα εκτελεστεί κατά το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου έως και 27 Μαΐου 2018. 

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 656/14-05-2018 

(ΑΔΑ 6Β6ΟΩ9Μ-Τ9Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου 

εικαστικών δράσεων στο χώρο του Κέντρου Ενημέρωσης στην Πλατεία Ελευθερίας. Αναλυτικά 

περιλαμβάνεται: 

 Η τοποθέτηση πέντε θρανίων και των αντίστοιχων τους θέσεων  

 Η τοποθέτηση τριών καβαλέτων ζωγραφικής  

 Η διάθεση κατάλληλων υλικών (φελιζόλ, χαρτονιών, κλπ) για τρισδιάστατες εικαστικές 

συνθέσεις - κατασκευές 

 Η διάθεση υλικών ζωγραφικής (μπογιές, πινέλα, τελάρα κλπ) για δημιουργία πινάκων 

ζωγραφικής 

 Η παράδοση μαθημάτων για την δημιουργία – κατασκευή από τους συμμετέχοντες 

εικαστικών προϊόντων που συνδέουν και αναδεικνύουν διακοσμητικά, αισθητικά 

καλλιτεχνικά το αστικό τοπίο με τον οινικό πολιτισμό και τα παράγωγά του. 

 Η κατασκευή τρισδιάστατων ογκωδών συνθέσεων από φελιζόλ. 

 Η δημιουργία τρισδιάστατων εικαστικών προϊόντων με αντικείμενο την προαναφερόμενη 

θεματολογία, ώστε αυτά να τοποθετηθούν και να διακοσμήσουν ανάλογα τον χώρο της 

πλατείας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης της «ΔΡΑΜΑ-ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2018». 

 

 Τα υλικά και τα εργαλεία για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα διατεθούν από τον 

ενδιαφερόμενο. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία 

συνεργασίας του ενδιαφερόμενου με το Δήμο Δράμας στην υλοποίηση αντίστοιχων θεματικών 

εκδηλώσεων – δράσεων.   

   Δράμα  16-05-2018 

 

                      Αρ. Πρωτ.: 14064 

                  



 

 Παρακαλούμε οι σχετικές προσφορές για την ανωτέρω εργασία να υποβληθούν μέχρι την 

Δευτέρα 21/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη συγκεκριμένη ώρα θα ακολουθήσει άνοιγμα 

των προσφορών. Οι προσφορές να υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου σε 

σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά: 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

«Υπηρεσία οργάνωσης εργαστηρίου εικαστικών δράσεων ανάδειξης – σύνδεσης αστικού τοπίου και 

οινικού πολιτισμού» 

 

 Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την 

προσφορά  να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

 

 

 

 

 
Ο Προϊστάμενος 

του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

 

 

Ευστράτιος Αρβανιτίδης 

 

 

 

 

 

 

 Συνημμένα: έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δ Η Μ Ο Σ  Δ Ρ Α Μ Α Σ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΘΕΜΑ: Υπηρεσία οργάνωσης εργαστηρίου εικαστικών δράσεων ανάδειξης-σύνδεσης αστικού 

τοπίου και οινικού πολιτισμού- προϋπολογισμού 2.500,00€ με τον Φ.Π.Α. (2.016,13 χωρίς το 

ΦΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της εταιρίας/ή του φυσικού προσώπου……………………………………………………………… 

Με έδρα/πόλη……………………………οδός…………………………………………….αριθ……. 

Τηλέφωνο…………………………………….φαξ…………………………………………………… 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ-€ 

1 Υπηρεσία οργάνωσης εργαστηρίου 

εικαστικών δράσεων ανάδειξης-

σύνδεσης αστικού τοπίου και οινικού 

πολιτισμού 

1 2.016,13€ 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 

 

ΔΡΑΜΑ……………/………/2018 

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(υπογραφή – σφραγίδα) 

 

 
 


