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ΟΜΑ∆Α Α: ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2014
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια σαρακοστιανών εδεσµάτων για 600
άτοµα, τα οποία θα διατεθούν στην αποκριάτικη εκδήλωση της Καθαράς ∆ευτέρας
«ΚΟΥΛΟΥΜΑ» που θα διοργανώσει ο ∆ήµος Πειραιά στην Παραλία Φρεαττύδας
(Τερψιχόρη) στις 3-3-2014.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 3.200 ευρώ (συµπ.ΦΠΑ) και θα
βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2014.
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/23-393(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών «περί Ενιαίου
Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ»(ΕΚΠΟΤΑ).
Άρθρο 3ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν συνολικά όλα τα είδη που αναφέρονται στην
Τεχνική Περιγραφή και δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για ορισµένα είδη.
Τα τρόφιµα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης.
Όλα τα τρόφιµα θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
όπως ισχύει σήµερα.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους και το
σερβίρισµα των εδεσµάτων.
Ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να σερβίρει τα ως άνω εδέσµατα σε
ειδικές, κλειστές συσκευασίες µίας χρήσης και µαχαιροπίρουνα σε σφραγισµένες
συσκευασίες, τα οποία θα προµηθεύσει ο ίδιος. Τα αναψυκτικά, νερά και οι χυµοί
σφραγισµένα και παγωµένα.
Το σερβίρισµα των εδεσµάτων και το στήσιµο των τραπεζιών θα γίνει από το
προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει την προµήθεια.

Άρθρο 4ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει αµέσως στη
Νοµική Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης.
Άρθρο 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να καταθέτει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας
των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 6ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις και τα έξοδα
του συµφωνητικού πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο.
Άρθρο 7ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσφέρει και σερβίρει τα εδέσµατα στις 3-32014 στην Παραλία Φρεαττύδας (Τερψιχόρη) κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης
εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ» που θα διοργανώσει ο ∆ήµος Πειραιά. Η εκδήλωση θα
διαρκέσει από τις 11.00π.µ µέχρι 15.00µ.µ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια σαρακοστιανών εδεσµάτων για
600 άτοµα, τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη των εκδηλώσεων «ΚΟΥΛΟΥΜΑ
2014» στην Παραλία Φρεαττύδας (Τερψιχόρη) στις 3-3-2014 (Καθαρά ∆ευτέρα).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις
και σαφείς περιγραφές των ειδών τους. Τα εδέσµατα να σερβίρονται σε ειδικές, κλειστές
συσκευασίες µίας χρήσης και µαχαιροπίρουνα σε σφραγισµένες συσκευασίες. Τα
αναψυκτικά, τα νερά και οι χυµοί σφραγισµένα και παγωµένα.
Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας, και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί
τροφίµων ισχύουσες διατάξεις.
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους
υγιεινής διατροφής να τα αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς
επιβάρυνση του ∆ήµου.
Το σερβίρισµα των εδεσµάτων και το στήσιµο των τραπεζιών θα γίνει από το
προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει την προµήθεια.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
•
•
•
•
•
•
•

Εµφιαλωµένο νερό
Μακαρονάκι µε γαρίδα και άλλα θαλασσινά
Χαλβά (30kg)
Ταραµοσαλάτα
Φασόλια σαλάτα
Χαρτοπετσέτες
3 σερβιτόροι για Σερβίρισµα

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 3.200 ευρώ (συµπ. ΦΠΑ)
και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2014.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

Προµήθεια των παρακάτω
ειδών:
• Εµφιαλωµένο νερό
• Μακαρονάκι µε γαρίδα
και άλλα θαλασσινά
• Χαλβά (30kg)
• Ταραµοσαλάτα
• Φασόλια σαλάτα
• Χαρτοπετσέτες
• 3 σερβιτόροι για
Σερβίρισµα
Για την αποκριάτικη εκδήλωση
της Καθαράς ∆ευτέρας
(Κούλουµα) στις 3-3-2014
στην Παραλία Φρεαττύδας Τερψιχόρη.

00.6431.01 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2014.

ΚΟΣΤΟΣ
600 άτοµα x 5,28/το
άτοµο=3.168 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑ∆Α Β: ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2014
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1:
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πραγµατοποίηση
αποκριάτικων εκδηλώσεων στις κεντρικές πλατείες του Πειραιά:
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

α) Πλατεία Κανάρη στις 22 Φεβρουαρίου 2014:
• 3 Μεγάλα φουσκωτά κάστρα
• 1 Μεγάλη φουσκωτή τσουλήθρα

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baby Park για τα νήπια (πλαστικό σπιτάκι, τραµπάλα, τσουλήθρα, µοκέτα και
περίφραξη)
Στρωµατάκια ασφαλείας µπροστά από τα φουσκωτά
Sky dancer ύψους 6m
Τέντα φουσκωτή διαµέτρου 9m
Φουσκωτό αερόστατο (στατικό) ύψους 3m µε banner (ψηφιακή εκτύπωση
µε δικό σας εικαστικό
4 Έµπειροι παιδαγωγοί για τη φύλαξη των παιδιών στα παιχνίδια
6 ώρες ηµερήσια λειτουργία (10:00 – 16:00)
Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα
Clown ο οποίος θα κάνει παιχνίδια και Μπαλονοκατασκευές (3h)

β) Πάρκο ∆ηλαβέρη στη 1 Μαρτίου 2014:
• 1 Μεγάλο φουσκωτό κάστρο
• 1 Μεγάλη φουσκωτή τσουλήθρα
• 1 Φουσκωτό πολυπαιχνίδι
• Baby Park για τα νήπια (πλαστικό σπιτάκι, τραµπάλα, τσουλήθρα, µοκέτα και
περίφραξη)
• Πίστα αγώνων (17m x 9m) µε τρίκυκλα αγωνιστικά ποδήλατα (8τµχ)
• Φουσκωτό µπάσκετ 6m x 5m
• Φουσκωτό παιχνίδι «µονοµάχοι» 6m x 5m ή Φουσκωτό παιχνίδι «Bouncy
Box» 4m x 4m
• Τοξοβολία
• Στρωµατάκια ασφαλείας µπροστά από τα φουσκωτά
• 7 Έµπειροι παιδαγωγοί για τη φύλαξη των παιδιών στα παιχνίδια
• Αψίδα φουσκωτή 6m πλάτος και 4,5m ύψος
• 6 ώρες ηµερήσια λειτουργία (10:00 – 16:00)
• Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα µε 2 ηχεία
• Εργαστήριο ζωγραφικής µε αποκριάτικα θέµατα (περιλαµβάνονται
τραπεζάκια και σκαµπό)
• Sky dancer ύψους 6m
• Φουσκωτό αερόστατο (στατικό) ύψους 3m µε banner (ψηφιακή εκτύπωση
µε δικό σας εικαστικό)

γ) Πάρκο πρώην στρατόπεδο Παπαδογιώργη στις 2 Μαρτίου 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Μεγάλο φουσκωτό κάστρο
1 Μεγάλη φουσκωτή τσουλήθρα
1 Φουσκωτό πολυπαιχνίδι
Baby Park για τα νήπια (πλαστικό σπιτάκι, τραµπάλα, τσουλήθρα, µοκέτα και
περίφραξη)
Πίστα αγώνων (17m x 9m) µε τρίκυκλα αγωνιστικά ποδήλατα (8τµχ)
Φουσκωτό µπάσκετ 6m x 5m
Φουσκωτό παιχνίδι «µονοµάχοι» 6m x 5m ή Φουσκωτό παιχνίδι «Bouncy
Box» 4m x 4m
Τοξοβολία
Στρωµατάκια ασφαλείας µπροστά από τα φουσκωτά
7 Έµπειροι παιδαγωγοί για τη φύλαξη των παιδιών στα παιχνίδια
Αψίδα φουσκωτή 6m πλάτος και 4,5m ύψος

•
•
•
•
•

6 ώρες ηµερήσια λειτουργία (10:00 – 16:00)
Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα µε 2 ηχεία
Εργαστήριο ζωγραφικής µε αποκριάτικα θέµατα (περιλαµβάνονται
τραπεζάκια και σκαµπό)
Sky dancer ύψους 6m
Φουσκωτό αερόστατο (στατικό) ύψους 3m µε banner (ψηφιακή εκτύπωση
µε δικό σας εικαστικό)

Επιπλέον µια οµάδα από 4 ανιµατέρ µε εντυπωσιακές εµφανίσεις θα κάνει
πρόγραµµα δρόµου στην οδό Σωτήρος για 2 ώρες στις 22/2/14 διαφηµίζοντας
τις εκδηλώσεις και δηµιουργώντας εορταστική ατµόσφαιρα. Περιλαµβάνονται µια
ποικιλία από δρώµενα, 2 φουσκωτές µεγαλοστολές µε πολύ κέφι και παιχνίδι.
Περιλαµβάνεται και διανοµή φυλλαδίων του προγράµµατος των εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 2:
Η δαπάνη των τριών εκδηλώσεων θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
28/80 «περί εκτελέσεως δηµοτικών έργων και προµηθειών», τις διατάξεις περί
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού ΟΤΑ καθώς και τους Ν.3463/06 και 3852/2010
(ΦΕΚ 87α) (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

ΑΡΘΡΟ 3:
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την σωστή οργάνωση και πραγµατοποίηση
των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις πιο πάνω ηµεροµηνίες και ώρες. Επιπλέον την
µεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού, ασφάλιση αστικής ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 4:
Μέγιστη διάρκεια των εκδηλώσεων καθορίζονται
περιλαµβάνουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 1.
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έξι
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ΑΡΘΡΟ 5:
Ο προϋπολογισµός των εκδηλώσεων ανέρχεται σε 7.500 ευρώ (συµπ. ΦΠΑ) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2014.

ΑΡΘΡΟ 6:
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθούν ή ανατεθούν οι εκδηλώσεις για τις
παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες (22/02/14, 1-2/03/14 από 10:00-16:00),
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανάθεσης της εκδήλωσης από το Τµήµα Προµηθειών , για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης από τη Νοµική Υπηρεσία, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού
προϋπολογισµού χωρίς τον ΦΠΑ.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της
σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται
έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 7:
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήµανσης των
συµφωνητικών και τελών και λοιπές νόµιµες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 8:
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και αφού
ενταλµατοποιηθεί το τιµολόγιο.

Περιλαµβάνονται από τον ανάδοχο:
Μεταφορές, εγκατάσταση και αποξήλωση.
Φύλαξη από νυχτοφύλακα τις νυχτερινές ώρες σε όλες τις πλατείες.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισµός για τις περιγραφόµενες δραστηριότητες.
Ασφάλεια χώρων εκδηλώσεων.

Περιλαµβάνονται από τον ∆ήµο:
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (θα µας το παρέχει ο ∆ήµος): 7 πρίζες σούκο µε 16άρα
ασφάλεια σε κάθε µια εκδήλωση.

Η εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου δεν θα έχει καµία απόκλιση από
τη µελέτη. (Παρακαλώ η υποχρέωση αυτή να αναφερθεί και στη
διακήρυξη).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην πραγµατοποίηση αποκριάτικων παιδικών
εκδηλώσεων στις κεντρικές πλατείες του Πειραιά:
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

α) Πλατεία Κανάρη στις 22 Φεβρουαρίου 2014:
• 3 Μεγάλα φουσκωτά κάστρα
• Μεγάλη φουσκωτή τσουλήθρα
• Baby Park για τα νήπια (πλαστικό σπιτάκι, τραµπάλα, τσουλήθρα, µοκέτα και
περίφραξη)
• Στρωµατάκια ασφαλείας µπροστά από τα φουσκωτά

•
•
•
•
•
•
•

Sky dancer ύψους 6m
Τέντα φουσκωτή διαµέτρου 9m
Φουσκωτό αερόστατο (στατικό) ύψους 3m µε banner (ψηφιακή εκτύπωση
µε δικό σας εικαστικό
4 Έµπειροι παιδαγωγοί για τη φύλαξη των παιδιών στα παιχνίδια
6 ώρες ηµερήσια λειτουργία (10:00 – 16:00)
Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα
Clown ο οποίος θα κάνει παιχνίδια και µπαλονοκατασκευές (3h)

β) Πάρκο ∆ηλαβέρη στη 1 Μαρτίου 2014:
• 1 Μεγάλο φουσκωτό κάστρο
• 1 Μεγάλη φουσκωτή τσουλήθρα
• 1 Φουσκωτό πολυπαιχνίδι
• Baby Park για τα νήπια (πλαστικό σπιτάκι, τραµπάλα, τσουλήθρα, µοκέτα και
περίφραξη)
• Πίστα αγώνων (17m x 9m) µε τρίκυκλα αγωνιστικά ποδήλατα (8τµχ)
• Φουσκωτό µπάσκετ 6m x 5m
• Φουσκωτό παιχνίδι «µονοµάχοι» 6m x 5m ή Φουσκωτό παιχνίδι «Bouncy
Box» 4m x 4m
• Τοξοβολία
• Στρωµατάκια ασφαλείας µπροστά από τα φουσκωτά
• 7 Έµπειροι παιδαγωγοί για τη φύλαξη των παιδιών στα παιχνίδια
• Αψίδα φουσκωτή 6m πλάτος και 4,5m ύψος
• 6 ώρες ηµερήσια λειτουργία (10:00 – 16:00)
• Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα µε 2 ηχεία
• Εργαστήριο ζωγραφικής µε αποκριάτικα θέµατα (περιλαµβάνονται
τραπεζάκια και σκαµπό)
• Sky dancer ύψους 6m
• Φουσκωτό αερόστατο (στατικό) ύψους 3m µε banner (ψηφιακή εκτύπωση
µε δικό σας εικαστικό)

γ) Πάρκο πρώην στρατόπεδο Παπαδογιώργη στις 2 Μαρτίου 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Μεγάλο φουσκωτό κάστρο
1 Μεγάλη φουσκωτή τσουλήθρα
1 Φουσκωτό πολυπαιχνίδι
Baby Park για τα νήπια (πλαστικό σπιτάκι, τραµπάλα, τσουλήθρα, µοκέτα και
περίφραξη)
Πίστα αγώνων (17m x 9m) µε τρίκυκλα αγωνιστικά ποδήλατα (8τµχ)
Φουσκωτό µπάσκετ 6m x 5m
Φουσκωτό παιχνίδι «µονοµάχοι» 6m x 5m ή Φουσκωτό παιχνίδι «Bouncy
Box» 4m x 4m
Τοξοβολία
Στρωµατάκια ασφαλείας µπροστά από τα φουσκωτά
7 Έµπειροι παιδαγωγοί για τη φύλαξη των παιδιών στα παιχνίδια
Αψίδα φουσκωτή 6m πλάτος και 4,5m ύψος
6 ώρες ηµερήσια λειτουργία (10:00 – 16:00)
Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα µε 2 ηχεία

•
•
•

Εργαστήριο ζωγραφικής µε αποκριάτικα θέµατα (περιλαµβάνονται
τραπεζάκια και σκαµπό)
Sky dancer ύψους 6m
Φουσκωτό αερόστατο (στατικό) ύψους 3m µε banner (ψηφιακή εκτύπωση
µε δικό σας εικαστικό)

Επιπλέον µια οµάδα από 4 ανιµατέρ µε εντυπωσιακές εµφανίσεις θα κάνει
πρόγραµµα δρόµου στην οδό Σωτήρος για 2 ώρες στις 22/2/14 διαφηµίζοντας
τις εκδηλώσεις και δηµιουργώντας εορταστική ατµόσφαιρα. Περιλαµβάνονται µια
ποικιλία από δρώµενα µε 2 φουσκωτές µεγαλοστολές µε πολύ κέφι και παιχνίδι.
Περιλαµβάνεται και διανοµή φυλλαδίων του προγράµµατος των εκδηλώσεων.
Ο προϋπολογισµός των εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 7.500 ευρώ (συµπ.
ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 του προϋπολογισµού του έτους 2014.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
H δαπάνη για την πραγµατοποίηση των αποκριάτικων παιδικών εκδηλώσεων στις κεντρικές
πλατείες του Πειραιά:
α)Πλατεία Κανάρη στις 22 Φεβρουαρίου 2014 (10.00 – 16.00)
β)Πάρκο ∆ηλαβέρη στη 1 Μαρτίου 2014 (10.00 – 16.00)
γ)Πάρκο πρώην στρατόπεδο Παπαδογιώργη στις 2 Μαρτίου 2014 (10.00 – 16.00)
δ)Επιπλέον µια οµάδα από 4 ανιµατέρ µε εντυπωσιακές εµφανίσεις θα κάνει πρόγραµµα
δρόµου στην οδό Σωτήρος για 2 ώρες στις 22/2/14 διαφηµίζοντας τις εκδηλώσεις και
δηµιουργώντας εορταστική ατµόσφαιρα. Περιλαµβάνονται µια ποικιλία από δρώµενα µε 2
φουσκωτές µεγαλοστολές και πολύ κέφι και παιχνίδι. Περιλαµβάνεται και διανοµή
φυλλαδίων του προγράµµατος των εκδηλώσεων.
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 00.6431.01 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014.
Η πληρωµή του παραπάνω ποσού θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και
αφού ενταλµατοποιηθεί το τιµολόγιο.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

