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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην 

διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων  που θα πραγµατοποιηθούν στην ∆. Ε. 

Μουρεσίου  από  27/10/2016 έως 31/12/2016. 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις 

ανωτέρω υπηρεσίες, µέχρι και την ∆ευτέρα 31/10/2016 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
 

 

 

 

• Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση  

 

ΠΡΟΣ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Τσαγκαράδα, 27.10.2016 

Αριθ. Πρωτ.:   9340 

 



 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: 

Η παρούσα έκθεση αφόρα την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  που 
θα πραγµατοποιηθούν στην ∆. Ε. Μουρεσίου από  27.10.2016 έως 31/12/2016. 

Για την κάλυψη της διοργάνωσης θα χρειαστεί να δαπανήσει το ποσό των 
1.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
Ειδικότερα η προµήθεια που προβλέπεται είναι η παράθεση γεύµατος, φιλοξενία , 
αγορά αναψυκτικών και ότι παρεµφερή προκύψει  για την καλύτερη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 1.000,00 ευρώ και θα 
βαρύνει τον ΚΑ 00-6434.01 για λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων και το τελικό 
κόστος της προµήθειας των συγκεκριµένων ειδών δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό 
αυτό. 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
Η  διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  που θα πραγµατοποιηθούν στην ∆. Ε. 
Μουρεσίου  από  27.10.2016 έως 31/12/2016. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε 
από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-
2016 τεύχος Α΄:”∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,Προµηθειών και 
Υπηρεσιών(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ)”.  
2) Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 118 του  Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 3ο : Εκτέλεση Προµήθειας 
Μετά από την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και την απόφαση της απ' 
ευθείας ανάθεση της ∆ηµάρχου, η προµήθεια αυτή θα εκτελεστεί αµέσως µε τη 
ανάρτηση της απόφαση στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

Άρθρο 4ο : Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες .   
 

Άρθρο 5ο : Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που  ισχύουν. 

Άρθρο 6 : Τρόπος Πληρωµής 
Η εξόφληση θα γίνει µετά την προσκόµιση αντίστοιχων τιµολογίων και την έκδοση 
εντάλµατος πληρωµής. 

Άρθρο 7ο : Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 
 

Για το Τµήµα Προµηθειών 
Η αρµόδια υπάλληλος  

 
 

ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  


