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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ 
ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ, ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ » 

  Ο ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΡΟΥΩΜΑΣΟ ΑΚΟΒΙΣΙΚΩΝ 

ΓΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ Ο ΠΟΔΙΓΩΝ δηαθεξύηηεη όηη ζύκθωλα κε 

ηελ από ππ αξ 4/1-2-2023 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,   

ηελ Σεηάξηε 15-2-2023 θαη ώξα 15:00 ζηελ έδξα ηνπ δηθαηνύρνπ 

(Αζπξόρωκα Καιακάηαο) ζα δηεμαρζεί  ζπλνπηηθόο δηαγωληζκόο 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ,κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά,  πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

παξαθάηω εθδειώζεηο θαη πξνζθαιεί ηνπο θνξείο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξνρή ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ  λα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθέο πξνζθνξέο 

ΟΜΑΔΑ 1. 

Για ηο εηήζιο ανηάμωμα ηων παραδοζιακών 

ζυγκροηημάηων χορού ηων παραποηάμιων περιοχών , 

(ηειεπηαία Κπξηαθή Οθηωβξίνπ εθάζηνπ έηνπο αλαιόγωο 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ) πξνϋπνινγίδεηαη εηήζην θόζηνο 2.666,7€ αλά 

εθδήιωζε (ρεδηαζκόο θαη παξαγωγή πιεξνθνξηαθνύ θαη δηαθεκηζηηθνύ 

πιηθνύ Γηαθεκηζηηθέο θαηαρωξήζεηο, Αμηνπνίεζε δηαδηθηύνπ, Μίζζωζε  



 

εμνπιηζκνύ, πκκεηνρή άκεζα εκπιεθόκελωλ θνξέωλ -πξνζώπωλ ζε 

εθδειώζεηο, Οξγάλωζε πνιηηηζηηθώλ δξώκελωλ) 

Γηα ηα 3 ρξόληα ην ζπλνιηθό θόζηνο αλέξρεηαη ζε 

3ρ2666,7=8.000 + θπα 24%= 9.920€ 

ΟΜΑΔΑ 2. 

Για ηο αποκριάηικο δρώμενο , ( Κπξηαθή ηωλ Απνθξέω  

εθάζηνπ έηνπο αλαιόγωο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ) πξνϋπνινγίδεηαη 

εηήζην θόζηνο 2.000€ αλα εθδήιωζε (ρεδηαζκόο θαη παξαγωγή 

πιεξνθνξηαθνύ θαη δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ Γηαθεκηζηηθέο θαηαρωξήζεηο, 

Αμηνπνίεζε δηαδηθηύνπ, Μίζζωζε  εμνπιηζκνύ, Παξαζθεπή ηνπηθώλ 

εδεζκάηωλ, πκκεηνρή άκεζα εκπιεθόκελωλ θνξέωλ -πξνζώπωλ ζε 

εθδειώζεηο, Οξγάλωζε πνιηηηζηηθώλ δξώκελωλ) 

Γηα ηα 3 ρξόληα ην ζπλνιηθό θόζηνο αλέξρεηαη ζε 3ρ2000=6.000 

+ θπα 24%= 7.440€ 

ΟΜΑΔΑ 3. 

Για ηην παραποηάμια αθληηική εκδήλωζη, (ηειεπηαία 

Κπξηαθή Οθηωβξίνπ εθάζηνπ έηνπο αλαιόγωο θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ) πξνϋπνινγίδεηαη εηήζην θόζηνο 1333,4€ αλά 

εθδήιωζε (ρεδηαζκόο θαη παξαγωγή πιεξνθνξηαθνύ θαη 

δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ Γηαθεκηζηηθέο θαηαρωξήζεηο, Αμηνπνίεζε 

δηαδηθηύνπ, Μίζζωζε  εμνπιηζκνύ, πκκεηνρή άκεζα εκπιεθόκελωλ 

θνξέωλ -πξνζώπωλ ζε εθδειώζεηο, Οξγάλωζε πνιηηηζηηθώλ δξώκελωλ) 

Γηα ηα 3 ρξόληα ην ζπλνιηθό θόζηνο αλέξρεηαη ζε 

3ρ1333,4=4.000 + θπα 24%= 4.960€ 

Οι πποζθοπέρ μποπούν να αθοπούν είηε ηο ζύνολο είηε  επί 

μέποςρ δπάζειρ κάθε ομάδαρ. 

 

 



 

Ιζσύρ πποζθοπάρ: 

Οι πποζθοπέρ θα ιζσωοςν για μια 3εηία μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηυν 

δπάζευν. 

 

Πποϋπολογιζμόρ:  

Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ανέπσεηαι ζε 22.320,00€ ψπυρ 

αναλςηικά πεπιγπάθεηαι ζηον παπακάηυ πίνακα:  

Σίτλοσ Τποέργου υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 

(υνολική Δημόςια 

Δαπάνη) (€) 

Επιλέξιμη Δημόςια 

Δαπάνη (€) 

 Ανηάμωμα ηων 

παραδοζιακών 

ζυγκροηημάηων 

χορού ηων 

παραποηάμιων 

περιοχών 

9.920  9.920  

 Για ηο αποκριάηικο 

δρώμενο 
7.440  7.440  

 Για ηην παραποηάμια 

αθληηική εκδήλωζη 
4.960  4.960  

   

φνολο 22.320 22.320 

 

Υπημαηοδόηηζη και ηπόπορ πληπωμήρ: 

1.  Η σπημαηοδψηηζη γίνεηαι  απψ ηην Ομάδα Σοπικήρ Γπάζηρ 

ΟΣΓ Αναπηςξιακή Μεζζηνίαρ – Αναπηςξιακή Ανϊνςμη 

Δηαιπεία ΟΣΑ ζηο πλαίζιο ηος Μέηπος 19 «Σοπική Ανάπηςξη 

με ππυηοβοςλία ηοπικϊν κοινοηήηυν CLLD/LEADER», 

Τπομέηπο 19.2: «ηήπιξη για ηην ςλοποίηζη δπάζευν ςπψ 

ηην ηοπική ζηπαηηγική ανάπηςξηρ για παπεμβάζειρ Γημοζίος 



 

σαπακηήπα» ηος ΠΑΑ 2014-2020, ηο οποίο 

ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Γευπγικψ Σαμείο 

Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ, 

2. Η πληπυμή ηυν  ππομηθεςηϊν  θα γίνει βάζει ηιμολογίυν 

ηυν αναδψσυν με ηην πποζκψμιζη θοπολογικήρ και 

αζθαλιζηικήρ ενημεπψηηηαρ. 

Τποβολή πποζθοπών: 

Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι ζε κλειζηψ θάκελο ιδιοσείπυρ ζηην 

γπαμμαηέα ηος ςλλψγος κα Αγγελική Βεπγινάδη (ηηλ επικοινυνίαρ 

6942051040) ευρ ηιρ 15/2/2023 και ϊπα 15.00. 

Ανάδειξη Αναδόσος –Τπογπαθή ύμβαζηρ: 

Η καηακωπυζη ζηον ανάδοσο γίνεηαι με απψθαζη ηος Γιοικηηικοω 

ςμβοςλίος με κπιηήπιο ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη 

πποζθοπά 

Πληποθοπίερ: 

Γπαμμαηέαρ Κα Αγγελική Βεπγινάδη 6942051040 και ηο email : 

dimtsixlis@hotmail.com 

 

Αζππψσυμα 5/2/2023 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΙΥΛΗ 
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