
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ   

 

ΜΕΛΕΤΗ  α.α:10/2019 

 
ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
CPV: 63510000-7 (υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες) 
             55100000-1 (υπηρεσίες ξενοδοχείων) 
             15894200-3 (έτοιμα γεύματα) 
              

             

                
 Κ.Α.Ε. 00.6443.04 (Δαπάνες διαμονής-

διατροφής): 6.500 και 00.6434.04 (Δαπάνες 

διαμονής-διατροφής): 2.000 

 

Κ.Α.Ε. 00.6443.05 (Μεταφορές-

μετακινήσεις): 34.000 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.500 € με Φ.Π.Α. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
2.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

3.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

4.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

                          ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019                                                 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ου 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

               ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

   

     

                                                                                           Θέση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Καλαμάτας για την «Διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού και 
Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας», από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2019, που 
διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» και το 
διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Interkultur και σε συνέχεια της εξαιρετικής επιτυχίας 
που είχαν οι Διαγωνισμοί του 2015 και 2017.  
Θα περιλαμβάνει διαγωνισμούς με διεθνείς προδιαγραφές με βάση αναγνωρισμένο 
σύστημα αξιολόγησης και στοιχεία Φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες θα είναι χορωδίες 
αλλά και οργανικά σύνολα και χορευτικά συγκροτήματα. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και 
διεθνούς πολιτιστικού οργανισμού Interkultur (η οποία έχει εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο) ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί στην κάλυψη του κόστους 
για: 
Μετακινήσεις χορωδιών εντός της πόλης από τους  χώρους διαμονής στους χώρους 
των εκδηλώσεων & διαμονή-διατροφή οργανωτικής επιτροπής, κριτών και επίτιμων 
καλεσμένων (το ανώτερο 20 άτομα)  
Ο Διαγωνισμός αυτός θα φέρει κοντά τους φίλους της χορωδιακής μουσικής από 
όλα τα σημεία του ορίζοντα, όπως συνέβη και τον Οκτώβριο του 2015 και του 2017. 

Ο 1ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2015 (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) και 
ο 2ος το 2017 και παράλληλα προβλήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, η πατρίδα και η 
πόλη μας.  

Στον 3ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας έχουν δηλώσει 
συμμετοχή δεκάδες χορωδίες από Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και 
Λατινική Αμερική μεταξύ των οποίων πολλές Ελληνικές. 

   Η διοργάνωση είναι  παγκόσμιας εμβέλειας και βάζει την Καλαμάτα στον χάρτη 
των μεγαλύτερων ανάλογων εκδηλώσεων. Η έλευση στην Καλαμάτα χιλιάδων 
χορωδών και των συνοδών τους, καθώς και η διεθνής προβολή της χορωδιακής 
αυτής συνάντησης, προσδίδουν χαρακτήρα μεγάλου πολιτιστικού γεγονότος. 
IN THE LAND OF GODS - SINGING IN KALAMATA 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέπονται – περιγράφονται, ανά κατηγορία 
είδους το σύνολο των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, με το εκτιμώμενο κόστος 
ανά εργασία και προμήθεια όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο τιμολόγιο της 
παρούσας με προβλεπόμενο κόστος 42.500 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   
Το κόστος αυτό θα καλυφθεί από Ιδίους πόρους και ένα αρκετά μεγάλο μέρος από 
χορηγίες. 
Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα με τιμές του εμπορίου. Το 
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σύνολο των προμηθειών - εργασιών, όπως περιγράφονται χρηματοδοτούνται από 
το Δήμο Καλαμάτας. 
 
 
 
 

  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

Παναγιώτα Καντή 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
 
 

Βασίλειος Χαντζής  
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ου 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

               ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

   

     

                                                                                           Θέση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις: 

Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 
Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
To Ν.4412/2016 
To Π.Δ. 80/2016 
Το Ν.4555/2018 
Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 
42.500 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (για μετακινήσεις και διαμονή-διατροφή). 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ο διαγωνισμός αφορά σε υπηρεσίες-προμήθειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
εκδήλωσης, ως εξής: 

 Κεφάλαιο 1ο: Υπηρεσίες μετακινήσεων 

 Κεφάλαιο 2ο: Υπηρεσίες διαμονής 

 Κεφάλαιο 3ο: Δαπάνες διατροφής 
  
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Τεχνική έκθεση 

2. Συγγραφή υποχρεώσεων 

3.  Προμέτρηση 

4. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της μελέτης 

5. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 

Εργασία – προμήθεια  

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις υπηρεσίες-προμήθειες «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-

ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
β) Τόπος παροχής της εργασίας όπως αναφέρονται στην υπ αριθ. 10/2019 μελέτη του 
Δήμου Καλαμάτας  
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 42.500€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα της μελέτης. 
Το χρονικό διάστημα όλων των αντικειμένων που αναφέρονται στη μελέτη θα είναι από 
την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι και την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και πάντως όχι 
μετά την 14/10/2019 . 
Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών και προμηθειών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα 
στην παρούσα μελέτη του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στη 
μελέτη, εφόσον κατά την εύλογη κρίση του συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Τέτοιοι λόγοι 
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είναι η έκλειψη της ανάγκης για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών-προμηθειών, η 
κάλυψη δαπανών απευθείας μέσω χορηγιών, η ανεπαρκής υλοποίηση των υποχρεώσεων 
του Αναδόχου και η επίδειξη εκ μέρους του συμπεριφοράς /στάσης που πλήττει το κύρος ή 
τη φήμη ή τα συμφέροντα του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με καλή θέληση και πίστη με τα διάφορα όργανα του 
Δήμου που έχουν αρμοδιότητα σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών του. 

Ο Ανάδοχος δεν θα έχει το δικαίωμα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να εκχωρήσει ή 
μεταβιβάσει σε τρίτους την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών, είτε στο σύνολο είτε κατά 
μέρος. 

Ο ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Δήμου και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις 
δραστηριότητες του. 
Ο Δήμος Καλαμάτας έχει το δικαίωμα της ακύρωσης μιας ή και όλων των εκδηλώσεων 
καθώς και το δικαίωμα αλλαγής τόπου διεξαγωγής (σε ότι αφορά τόσο εργασίες – 
υπηρεσίες καθώς και προμήθειες), χωρίς να απορρέει καμία οικονομική απαίτηση από τον 
μειοδότη. 

 
 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΤΗ 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 

Βασίλειος Χαντζής  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 Α/Α Περιγραφή   

 
 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό-
τητες 

 Κεφάλαιο 1ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  Υπηρεσία 1 

1 

Mετακινήσεις χορωδών, οργανωτικής επιτροπής, κριτών και επίτιμων καλεσμένων. Το 

ποσό αφορά μετακινήσεις από τα ξενοδοχεία διαμονής προς τους χώρους των 

παραστάσεων, των προβών, των διαγωνισμών και από και προς το αεροδρόμιο 

Καλαμάτας τις ημέρες άφιξης και αναχώρησης. Επίσης αφορά μία προαιρετική 

μετακίνηση ανά χορωδία για ξενάγηση στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι το μέγιστο 

εκτιμώμενο κόστος μετακινήσεων με εκτίμηση περίπου 400 μετακινήσεις και με 

υπολογισμό 85€/διαδρομή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).Επισημαίνεται ότι οι 

διαδρομές δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με την πραγματική ανάγκη που θα 

προκύψει ως προς τις μετακινούμενες χορωδίες και τον αριθμό των μετακινουμένων 

χωρίς όμως να υπερβαίνουν το μέγιστο προυπολογιζόμενο ποσό της παρούσας μελέτης. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τα λεωφορεία τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την 

αναχώρηση για τους τόπους διεξαγωγής των εκδηλώσεων κ.λπ. και επιστροφής στα 

ξενοδοχεία ή όπου αλλού υποδειχθεί. 

 

  

 Κεφάλαιο 2ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  

 
Υπηρεσία 1 

1 Διαμονή σε μονόκλινα με πρωινό για οργανωτική επιτροπή, κριτές και επίτιμους 

καλεσμένους (περίπου 20 άτομα - περίπου 90 διανυκτερεύσεις που θα πληρωθούν με τις 

ανάλογες διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν). Το ξενοδοχείο για διαμονή να 

είναι κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων και να είναι εντός του Δήμου Καλαμάτας.  Η 

οργανωτική επιτροπή θα έχει τα γραφεία της στο Μέγαρο Χορού, οι πρόβες θα 

πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης (κτήριο ΟΑΕΔ-Αγγελόπουλου, Μέγαρο 

Χορού και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.).Απαιτείται επομένως η διαμονή τους να εξασφαλισθεί σε 

σημείο  κατά προτίμηση σε σημείο της πόλης τέτοιο ώστε να πραγματοποιείται η 

πρόσβαση στους χώρους διεξαγωγής των προβών και κάποιων  εκδηλώσεων χωρίς 

μεταφορικό μέσο (λεωφορείο)-ώστε να μειωθούν οι διαδρομές και άρα το κόστος των 

μετακινήσεων. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί τα τυχόν έξοδα μεταφοράς χωρίς επιπλέον 

επιβάρυνση του Δήμου, εάν απαιτείται μετακίνηση με τη χρήση μεταφορικού μέσου. 

  

 Κεφάλαιο: 3ο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  Τεμάχια 1 

1 

Γεύμα για περίπου 20 άτομα (κριτές, οργανωτική επιτροπή Interkultur και επίτιμοι 

προσκεκλημένοι) (2/ημέρα αποτελούμενη από νερά, αναψυκτικά, σαλάτα και κυρίως 

πιάτο) καθώς και 1 γεύμα προς τιμήν των εθελοντών και λοιπών συντελεστών της 

διοργάνωσης.  

  

  
  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

Παναγιώτα Καντή 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
 
 

Βασίλειος Χαντζής  
 
 
 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ου 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Περιγραφή   
 
 

Μονά-
δα 

Μέτρη-
σης 

Ποσό-
τητες 

Τιμή 
κεφαλαίου 

με ΦΠΑ 

Κεφάλαιο 1ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  Υπηρε
σία 

1 34.000 

Mετακινήσεις χορωδών, οργανωτικής επιτροπής, κριτών και επίτιμων καλεσμένων. Το 

ποσό αφορά μετακινήσεις από τα ξενοδοχεία διαμονής προς τους χώρους των 

παραστάσεων, των προβών, των διαγωνισμών και από και προς το αεροδρόμιο Καλαμάτας 

τις ημέρες άφιξης και αναχώρησης. Επίσης αφορά μία προαιρετική μετακίνηση ανά 

χορωδία για ξενάγηση στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι το μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 

μετακινήσεων με εκτίμηση περίπου 400 μετακινήσεις και με υπολογισμό 85€/διαδρομή 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).Επισημαίνεται ότι οι διαδρομές δύναται να αυξομειωθούν 

ανάλογα με την πραγματική ανάγκη που θα προκύψει ως προς τις μετακινούμενες χορωδίες 

και τον αριθμό των μετακινουμένων χωρίς όμως να υπερβαίνουν το μέγιστο 

προυπολογιζόμενο ποσό της παρούσας μελέτης. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τα 

λεωφορεία τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την αναχώρηση για τους τόπους διεξαγωγής των 

εκδηλώσεων κ.λπ. και επιστροφής στα ξενοδοχεία ή όπου αλλού υποδειχθεί. 

 

  

 

Κεφάλαιο 2ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ   

 

Υπηρε
σία 

1 5.500 

Διαμονή σε μονόκλινα με πρωινό για οργανωτική επιτροπή, κριτές και επίτιμους 

καλεσμένους (περίπου 20 άτομα - περίπου 90 διανυκτερεύσεις που θα πληρωθούν με τις 

ανάλογες διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν). Το ξενοδοχείο για διαμονή να είναι 

κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων και να είναι εντός του Δήμου Καλαμάτας.  Η 

οργανωτική επιτροπή θα έχει τα γραφεία της στο Μέγαρο Χορού, οι πρόβες θα 

πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης (κτήριο ΟΑΕΔ-Αγγελόπουλου, Μέγαρο Χορού 

και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.).Απαιτείται επομένως η διαμονή τους να εξασφαλισθεί σε σημείο  κατά 

προτίμηση σε σημείο της πόλης τέτοιο ώστε να πραγματοποιείται η πρόσβαση στους 

χώρους διεξαγωγής των προβών και κάποιων  εκδηλώσεων χωρίς μεταφορικό μέσο 

(λεωφορείο)-ώστε να μειωθούν οι διαδρομές και άρα το κόστος των μετακινήσεων. Ο 

ανάδοχος θα επιβαρυνθεί τα τυχόν έξοδα μεταφοράς χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του 

Δήμου, εάν απαιτείται μετακίνηση με τη χρήση μεταφορικού μέσου. 

   

Κεφάλαιο: 3ο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   
Τεμάχι

α 
1 3.000 

Γεύμα για περίπου 20 άτομα (κριτές, οργανωτική επιτροπή Interkultur και επίτιμοι 

προσκεκλημένοι) (2/ημέρα αποτελούμενη από νερά, αναψυκτικά, σαλάτα και κυρίως 

πιάτο) καθώς και 1 γεύμα προς τιμήν των εθελοντών και λοιπών συντελεστών της 

διοργάνωσης.  

   

Σύνολο με ΦΠΑ 42.500 

   

   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ου 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

               ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

Παναγιώτα Καντή 

 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
 
 

Βασίλειος Χαντζής  
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ου 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

               ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

   

     

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή   
 
 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητες Τιμή 
προσφο

ράς 

Κεφάλαιο 1ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ  Υπηρεσία 1  

Mετακινήσεις χορωδών, οργανωτικής επιτροπής, κριτών και επίτιμων καλεσμένων. 

Το ποσό αφορά μετακινήσεις από τα ξενοδοχεία διαμονής προς τους χώρους των 

παραστάσεων, των προβών, των διαγωνισμών και από και προς το αεροδρόμιο 

Καλαμάτας τις ημέρες άφιξης και αναχώρησης. Επίσης αφορά μία προαιρετική 

μετακίνηση ανά χορωδία για ξενάγηση στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι το μέγιστο 

εκτιμώμενο κόστος μετακινήσεων με εκτίμηση περίπου 400 μετακινήσεις και με 

υπολογισμό 85€/διαδρομή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).Επισημαίνεται ότι οι 

διαδρομές δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με την πραγματική ανάγκη που θα 

προκύψει ως προς τις μετακινούμενες χορωδίες και τον αριθμό των μετακινουμένων 

χωρίς όμως να υπερβαίνουν το μέγιστο προυπολογιζόμενο ποσό της παρούσας 

μελέτης. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει τα λεωφορεία τουλάχιστον 15 

λεπτά πριν την αναχώρηση για τους τόπους διεξαγωγής των εκδηλώσεων κ.λπ. και 

επιστροφής στα ξενοδοχεία ή όπου αλλού υποδειχθεί. 

 

  

 

Κεφάλαιο 2ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ   

 
Υπηρεσία 1  

Διαμονή σε μονόκλινα με πρωινό για οργανωτική επιτροπή, κριτές και επίτιμους 

καλεσμένους (περίπου 20 άτομα - περίπου 90 διανυκτερεύσεις που θα πληρωθούν με 

τις ανάλογες διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν). Το ξενοδοχείο για 

διαμονή να είναι κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων και να είναι εντός του Δήμου 

Καλαμάτας.  Η οργανωτική επιτροπή θα έχει τα γραφεία της στο Μέγαρο Χορού, οι 

πρόβες θα πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης (κτήριο ΟΑΕΔ-Αγγελόπουλου, 

Μέγαρο Χορού και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.).Απαιτείται επομένως η διαμονή τους να 

εξασφαλισθεί σε σημείο  κατά προτίμηση σε σημείο της πόλης τέτοιο ώστε να 

πραγματοποιείται η πρόσβαση στους χώρους διεξαγωγής των προβών και κάποιων  

εκδηλώσεων χωρίς μεταφορικό μέσο (λεωφορείο)-ώστε να μειωθούν οι διαδρομές 

και άρα το κόστος των μετακινήσεων. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί τα τυχόν έξοδα 

μεταφοράς χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, εάν απαιτείται μετακίνηση με τη 

χρήση μεταφορικού μέσου. 

   

Κεφάλαιο: 3ο: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   
Τεμάχιο 1  

Γεύμα για περίπου 20 άτομα (κριτές, οργανωτική επιτροπή Interkultur και επίτιμοι 

προσκεκλημένοι) (2/ημέρα αποτελούμενη από νερά, αναψυκτικά, σαλάτα και κυρίως 

πιάτο) καθώς και 1 γεύμα προς τιμήν των εθελοντών και λοιπών συντελεστών της 

διοργάνωσης.  

   

Σύνολο χωρίς  ΦΠΑ  
ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ  

Ο προσφέρων 

 

Σφραγίδα-Υπογραφή 

 


