
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Πρέβεζα     12/08/2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ         Αρ. Πρωτ.  16541

Α Π Ο Φ Α Σ Η    426 / 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 (παρ. 1 και 2) του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και

Κοινοτήτων).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχουν αντικατασταθεί

από τα άρθρα 48 και 50 του Ν.4782/2021 και ισχύουν.

3. Την αριθμ. 20/2021 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και

Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας.

4. Την αριθ.450/2021 (ΑΔΑ: 6ΓΡΟΩΞΧ-ΑΔΛ) για «Έγκριση για «Υπηρεσίες διοργάνωσης

του Συνεδρίου «1st Digital Beach Summit» στην Πρέβεζα» και εξειδίκευση της δαπάνης».

5. Το υπ' αριθ.πρωτ. 15865/02-08-2021 - ΑΔΑΜ: 21REQ009027160 Πρωτογενές Αίτημα.

6. Την  υπ'  αριθ.  424/2021  (ΑΔΑ:6ΣΗΦΩΞΧ-ΡΥΕ,  ΑΔΑΜ:21REQ009042402) απόφαση

δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών «Υπηρεσίες Διοργάνωσης του

Συνεδρίου «1st Digital Beach Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πρέβεζα», ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ελ. Βενιζέλου &Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες: Ε. Ιωάννου

Τηλέφωνο: 2682026891

Φαξ: 2682360640

Ε-mail : litsaipreveza  @  yahoo  .  gr

ΜΕΛΕΤΗ

«Υπηρεσίες Διοργάνωσης του Συνεδρίου «1st Digital

Beach Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην

Πρέβεζα».

Π/Υ: 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Καθαρή Αξία:24.100,00€ ΦΠΑ: 5.784,00€

CPV: 79950000-8

Πρέβεζα, 27/07/2021

Αρ. Μελέτης:20/2021

Μελέτη Υπηρεσίες  Διοργάνωσης  του  Συνεδρίου  «1st  Digital  Beach  Summit»

στην Πρέβεζα »
Προϋπολογισμός Π/Υ: 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Καθαρή Αξία:24.100,00€ ΦΠΑ: 5.784,00€
CPV CPV: 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ελ. Βενιζέλου &Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες: Ε. Ιωάννου

Τηλέφωνο: 2682026891

Φαξ: 2682360640

Ε-mail : litsaipreveza  @  yahoo  .  gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Υπηρεσίες  Διοργάνωσης  του  Συνεδρίου  «1st

Digital Beach Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021

στην Πρέβεζα».

Π/Υ: 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Καθαρή Αξία:24.100,00€ ΦΠΑ: 5.784,00€

CPV: 79950000-8

Πρέβεζα, 27/07/2021

Αρ. Μελέτης:20/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών στο Δήμο Πρέβεζας  για τη

Διοργάνωση  του  Συνεδρίου  «1st  Digital  Beach  Summit»  τις  3  και  4  Σεπτεμβρίου  2021  στην

Πρέβεζα.

Ο Δήμος Πρέβεζας αναγνωρίζοντας εγκαίρως ότι η χώρα μας έχει θέσει ως άξονα προτεραιότητας

τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό/ Διακυβέρνηση του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, ως μέσο

για  να  επιλυθούν  χρόνιες  παθογένειες  σε  ό,τι  αφορά  στην  εξυπηρέτηση  των  πολιτών  και

επιχειρήσεων από το Κράτος ή και για την εσωτερική λειτουργία του, δημιουργεί όλες εκείνες τις

κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου να απολαμβάνουν

τις ευκολίες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.  Ειδικότερα ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στη

δημιουργία Ακαδημίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων (πρώτη στην Ήπειρο) για την εξέλιξη του ως Smart

City  και  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  καλοκαιρινής  κατασκήνωσης  ψηφιακών  δεξιοτήτων  που  θα

φιλοξενεί παιδιά και νέους  από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Στο πλαίσιο αυτό, πριν την έναρξη της πανδημίας του Κορωνοιού, ο Δήμος είχε ανακοινώσει τη

διοργάνωση  του  “  1st  Digital  Beach  Summit”  με  θεματολογία  στοχευμένη  στον  Ψηφιακό

Μετασχηματισμό σε Smart και Green άξονες το οποίο λόγω των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν

για τον περιορισμό και τη διασπορά του Κορωνοιού δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί. 

Μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας και την επιστροφή στην

κανονικότητα  ο  Δήμος  προγραμματίζει  τη  διοργάνωση  του  εν  λόγω  Συνεδρίου  στις  3  και  4

Σεπτεμβρίου 2021, στην παραλία Μονολίθι  Πρέβεζας, η οποία έχει αναδειχθεί ως η ασφαλέστερη

παραλία της Ευρώπης. Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία

Σελ. 3 / 18

mailto:litsaipreveza@yahoo.gr
https://www.google.com/maps/place/Municipality+of+Preveza/@38.958133,20.754857,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x16660370cc71c189!8m2!3d38.9576907!4d20.7548674?hl=en-US
ΑΔΑ: ΨΒΟ9ΩΞΧ-ΑΟ2



απαγόρευση  Συνεδρίων  με  φυσική  παρουσία,  το  συνέδριο   θα  μετατραπεί  αυτόματα  και  καθ’

ολοκληρία σε διαδικτυακό.

Στόχος είναι να διοργανωθεί ένα Συνέδριο υψηλών προδιαγραφών, που θα εξελιχθεί σε θεσμό για

τον ψηφιακό μετασχηματισμό και  σημείο αναφοράς σε εθνικό επίπεδο και διεθνές επίπεδο, με

φιλοδοξία  να  προσελκυσθούν  στην  περιοχή  ειδικοί  επιστήμονες,  επαγγελματίες  του  είδους,

προσωπικότητες κύρους αλλά και οι φίλοι της Ψηφιακής Τεχνολογίας. 

Η συνολική διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και δεκαπέντε

(15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του συνεδρίου προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του Δήμου

για την αναγνωρισιμότητα του Συνεδρίου. 

Αντικείμενο  της  υπό μελέτη  υπηρεσίας  είναι  η  Διοργάνωση του Συνεδρίου «1st  Digital  Beach

Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πρέβεζα. 

Ειδικότερα, αφορά :

Α. Διαχείριση του έργου  (Project Management),

 Β. Επί τόπου Διαχείριση του έργου (On Site Management) και

Γ.  Στρατηγική Επικοινωνίας για το Συνέδριο.

Προτείνεται δε η ανάθεση της υπό μελέτη υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

κατά το Άρθρο 118 του Νόμου 4412/2016, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο

ποσό των 24.100,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% (5.784,00€), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 29.884,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Πρέβεζας οικονομικού έτους

2021 και ειδικότερα τον ΚΑ:02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και  διαλέξεις».

Η υπό μελέτη υπηρεσία κατατάσσεται στον παρακάτω κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων:

CPV: 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων.

Τα επιμέρους παραδοτέα παροχής των υπηρεσιών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις προθεσμίες που

ακολουθούν. 

Υπηρεσία Παραδοτέα υπηρεσίας Χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης
 Υπηρεσίες  Διοργάνωσης  του

Συνεδρίου  «1st  Digital  Beach

Summit»  τις  3  και  4  Σεπτεμβρίου

2021 στην Πρέβεζα

Α.  Διαχείριση  του  έργου

(Project Management), 

εντός  δεκαπέντε   (15)

εργάσιμων ημερών από

την  υπογραφή  της

σύμβασης
Β. Επί τόπου Διαχείριση του

έργου  (On Site

Management)

με  την  λήξη  του

Συνεδρίου
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Γ.  Στρατηγική

Επικοινωνίας  για  το

Συνέδριο

Επίτευξη  του  στόχου

του  Δήμου  για  την

αναγνωρισιμότητα  του

Συνεδρίου:  δεκαπέντε

(15)  εργάσιμες  ημέρες

από  τη  λήξη  του

συνεδρίου

Το  ακριβές  χρονοδιάγραμμα των  παραδοτέων  παροχής  των  υπηρεσιών θα  καθοριστεί  από την

Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υπό μελέτη υπηρεσία θεωρείται ως «Δημόσια Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών» κατά την έννοια

της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1

εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων:

1. Το άρθρο 118, παράγραφοι 1 έως 3, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από

την 1η Ιουνίου 2021 (Ν. 4782/2021)

2. τον  Ν.  3853/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν.3536/2007,

4. το Π.Δ. 80/2016, «ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,

5. τα άρθρα 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. την παράγραφος 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,

7. το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),

8. τον Ν.3871/2010 και το Π.Δ.113/2010, 

9. τον  Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010)  με  τις  τροποποιήσεις  του ως ισχύει,  για  τις

διαδικασίες διαφάνειας - δημοσιότητας δαπανών και εγκυρότητας αποφάσεων και

10. τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος Ζ, περί ενσωμάτωσης της 2011/7/ΕΕ

οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών.

11.  την υπ’ αριθμό 450/2021(ΑΔΑ: 6ΓΡΟΩΞΧ-ΑΔΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί

«Έγκριση για «Υπηρεσίες διοργάνωσης του Συνεδρίου «1st Digital Beach Summit» στην

Πρέβεζα» και εξειδίκευση της δαπάνης».
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                          ΠΡΕΒΕΖΑ 27/07/2021

               Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ελ. Βενιζέλου &Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες: Ε. Ιωάννου

Τηλέφωνο: 2682026891

Φαξ: 2682360640

Ε-mail : litsaipreveza  @  yahoo  .  gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ

«Υπηρεσίες Διοργάνωσης του Συνεδρίου «1st Digital

Beach Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην

Πρέβεζα».

Π/Υ: 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Καθαρή Αξία:24.100,00€ ΦΠΑ: 5.784,00€

CPV: 79950000-8

                                                   Πρέβεζα, 27/07/2021

Αρ. Μελέτης:20/2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της υπό μελέτη υπηρεσίας είναι η Διοργάνωσης του Συνεδρίου «1st Digital  Beach

Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πρέβεζα. 

Ειδικότερα, αφορά:

Α. Διαχείριση του έργου  (Project Management),

 Β. Επί τόπου Διαχείριση του έργου (On Site Management) και

Γ.  Στρατηγική Επικοινωνίας για το Συνέδριο όπου,

Α. Η Διαχείριση του Έργου (Project Μanagement) αφορά όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες

μέχρι την υλοποίησή του Συνεδρίου και περιλαμβάνει: 

 Σχεδιασμό Ταυτότητας Συνεδρίου 

 Κατάρτιση καταλόγου ομιλητών 

 Σχεδιασμό ενοτήτων και θεωρητικού πλαισίου του προγράμματος 

 Προτάσεις  για  την  διοργάνωση  του  Συνεδρίου,  (παράλληλες  δράσεις,  πρωτοβουλίες,

συνεργασίες) 

 Σύνταξη και Αποστολή προσκλήσεων σε ομιλητές και συμμετέχοντες και παρακολούθηση

αλληλογραφίας 

 Προετοιμασία επιστολής και χορηγικής πρότασης προς τους πιθανούς υποστηρικτές  του

συνεδρίου  

 Επικοινωνία  με  επιβεβαιωμένους  χορηγούς  για  την  ικανοποίηση  των  ανταποδοτικών

πλεονεκτημάτων στο συνέδριο

 Διαχείριση προετοιμασίας συνεδρίου 
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Το  εκτιμώμενο  κόστος  των  ως  άνω  υπηρεσιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δεκαεπτά  χιλιάδων

(17.000)  ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι   είκοσι  μια  χιλιάδες  ογδόντα  (21.080)  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Β. Η επί τόπου Διαχείριση του Έργου (Οn Site Management) αφορά τον χρόνο διεξαγωγής του

Συνεδρίου και περιλαμβάνει: 

 Διαχείριση παραγωγής κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

 Διαχείριση προσέλευσης και διαμονής των συνέδρων στην Πρέβεζα 

 Διαχείριση γευμάτων και μετακινήσεων

 Διαχείριση εκδρομών βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας για το COVID-19

 Επιτήρηση ομαλής διεξαγωγής συνεδρίου και καθοδήγηση προσωπικού τηρώντας τα μέτρα

ασφαλείας που προβλέπονται για το COVID-19

 Crisis management  (αντιμετώπιση-διαχείριση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου)

 Επιμέλεια παραγωγής: 

- Επικοινωνία με υπεύθυνους χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου και εργασίες προετοιμασίας

του χώρου του συνεδρίου (venue -set up)

- Φροντίδα τήρησης υψηλών προδιαγραφών επισιτιστικών (αναφορικά με τη χωροθέτηση,

την τήρηση των κανόνων υγιεινής και των μέτρων προφύλαξης κατά του COVID-19)

- Φροντίδα ορθής κάλυψης οπτικοακουστικών και φωτισμού

- Φροντίδα ορθής τοποθέτησης σήμανσης/σκηνικού

- Φροντίδα επαρκούς κάλυψης μεταφραστικών υπηρεσιών

- Φροντίδα φωτογραφικής κάλυψης και βιντεοσκόπησης

- Υπηρεσίες ταξιθεσίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Το εκτιμώμενο κόστος των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό

(4.100)  ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.  ήτοι  πέντε  χιλιάδες  ογδόντα  τέσσερα  (5.084)  ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Γ. Η Στρατηγική Επικοινωνίας περιλαμβάνει την εκπόνηση πλάνου επικοινωνίας για την προβολή

του Συνεδρίου και συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Συνεδρίου. Το πλάνο επικοινωνίας και η

προβολή του Συνεδρίου θα καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα πριν τη διεξαγωγή του, το χρόνο

της διεξαγωγής του όσο και το χρόνο μετά τη διεξαγωγή του, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος

του Δήμου για την αναγνωρισιμότητα του Συνεδρίου.

Το εκτιμώμενο κόστος των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000)

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι τρία επτακόσια είκοσι (3.720) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

24%. 

Σελ. 8 / 18

ΑΔΑ: ΨΒΟ9ΩΞΧ-ΑΟ2



ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΣΤΑΔΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Υπηρεσία Παραδοτέα υπηρεσίας Χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης
 Υπηρεσίες  Διοργάνωσης  του

Συνεδρίου  «1st  Digital  Beach

Summit»  τις  3  και  4  Σεπτεμβρίου

2021 στην Πρέβεζα

Α.  Διαχείριση  του  έργου

(Project Management), 

εντός  δεκαπέντε  (15)

εργάσιμων ημερών από

την  υπογραφή  της

σύμβασης
Β. Επί τόπου Διαχείριση του

έργου  (On Site

Management)

με  την  λήξη  του

Συνεδρίου

Γ.  Στρατηγική

Επικοινωνίας  για  το

Συνέδριο

Επίτευξη  του  στόχου

του  Δήμου  για  την

αναγνωρισιμότητα  του

Συνεδρίου:  δεκαπέντε

(15)  εργάσιμες  ημέρες

από  τη  λήξη  του

συνεδρίου

Το  ακριβές  χρονοδιάγραμμα των  παραδοτέων  παροχής  των  υπηρεσιών θα  καθοριστεί  από την

Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης.

Η συνολική διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και δεκαπέντε

(15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του συνεδρίου προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του Δήμου

για την αναγνωρισιμότητα του Συνεδρίου και δύναται να παραταθεί υπό τους όρους των άρθρων

217 και 132 του Ν. 4412/2016. 

                          ΠΡΕΒΕΖΑ 27/07/2021

               Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ελ. Βενιζέλου &Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες: Ε. Ιωάννου

Τηλέφωνο: 2682026891

Φαξ: 2682360640

Ε-mail : litsaipreveza  @  yahoo  .  gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπηρεσίες Διοργάνωσης του Συνεδρίου «1st Digital

Beach Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην

Πρέβεζα».

Π/Υ: 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Καθαρή Αξία:24.100,00€ ΦΠΑ: 5.784,00€

CPV: 79950000-8

Πρέβεζα, 27/07/2021

Αρ. Μελέτης:20/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις υπό μελέτη υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 29.884,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Καθαρή Αξία: 24.100,00€, ΦΠΑ: 5.784,00€) και αναλύεται ως εξής: 

Υπηρεσία Παραδοτέα υπηρεσίας Προϋπολογι

σμός χωρίς

ΦΠΑ(€)

Φ.Π.Α.

24%

Προϋπολογισμός

με ΦΠΑ (€)

Υπηρεσίες

Διοργάνωσης

του

Συνεδρίου

«1st  Digital

Beach

Summit»  τις

3  και  4

Σεπτεμβρίου

2021  στην

Πρέβεζα

Α.  Διαχείριση  του  έργου

(Project Management), 

17.000,00 4.080,00 21.080,00

Β. Επί τόπου Διαχείριση του

έργου (On Site Management)

4.100,00 984,00 5.084,00

Γ.  Στρατηγική Επικοινωνίας

για το Συνέδριο

3.000,00 720,00 3.720,00

Μερικό σύνολο  χωρίς 24.100,00€

ΦΠΑ 24% 5.784,00€

Συνολικός π/υ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 29.884,00€
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Πρέβεζας οικονομικού έτους

2021 και ειδικότερα τον ΚΑ02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και  διαλέξεις».

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιείται  τμηματικά  με  την  παραλαβή  των  σχετικών

παραδοτέων της σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και την

έκδοση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16 και μετά την

έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. 

Το  ακριβές  χρονοδιάγραμμα των  παραδοτέων  παροχής  των  υπηρεσιών θα  καθοριστεί  από την

Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

                          ΠΡΕΒΕΖΑ 27/07/2021

               Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ελ. Βενιζέλου &Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα

Πληροφορίες: Ε. Ιωάννου

Τηλέφωνο: 2682026891

Φαξ: 2682360640

Ε-mail : litsaipreveza  @  yahoo  .  gr

ΓΕΝΙΚΗΚΑΙΕΙΔΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

«Υπηρεσίες Διοργάνωσης του Συνεδρίου «1st Digital

Beach Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην

Πρέβεζα».

Π/Υ: 29.884,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Καθαρή Αξία:24.100,00€ ΦΠΑ: 5.784,00€

CPV: 79950000-8

Πρέβεζα, 27/07/2021

Αρ. Μελέτης:20/2021

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο Συγγραφής

Αντικείμενο  της  παρούσας  συγγραφής  είναι  οι  γενικοί  και  ειδικοί  όροι  με  του  οποίους  θα

εκτελεσθεί  η  υπηρεσία  με  τίτλο  «Υπηρεσίες  Διοργάνωσης  του  Συνεδρίου  «1st  Digital  Beach

Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Πρέβεζα» και η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό

των 29.8840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  Επίσης, η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση

βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Δήμου  Πρέβεζας  οικονομικού  έτους  2021  και  ειδικότερα  τον

ΚΑ02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και  διαλέξεις».

Άρθρο 2 - Ισχύουσες Διατάξεις

Η  υπηρεσία  υλοποιείται  ως  «Δημόσια  Σύμβαση  Γενικών  Υπηρεσιών»  κατά  την  έννοια  της

περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β'

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες

Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/  ΕΕ  και

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων:

o Το άρθρο 118, παράγραφοι 1 έως 3, του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από

την 1η Ιουνίου 2021 (Ν. 4782/2021)

o τον  Ν.  3853/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης».

o το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν.3536/2007,
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o το Π.Δ. 80/2016, «ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,

o τα άρθρα 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

o την παράγραφος 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,

o το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),

o τον Ν.3871/2010 και το Π.Δ.113/2010, 

o τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010)  με  τις  τροποποιήσεις  του ως ισχύει,  για  τις

διαδικασίες διαφάνειας - δημοσιότητας δαπανών και εγκυρότητας αποφάσεων και

o τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος Ζ, περί ενσωμάτωσης της 2011/7/ΕΕ

οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών.

o  την υπ’ αριθμό 322/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήσεις),  για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης

από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση εγγύησης καλής

εκτέλεσης (Άρθρο 21 του Ν.4782/09.03.2021). 

Άρθρο 3 - Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθείσας συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά

ισχύος  είναι:  Το  Τιμολόγιο  Προσφοράς,  ο  Προϋπολογισμός  Προσφοράς,  η  Γενική  και  Ειδική

Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 4 - Δικαιολογητικά –Κατάθεση δικαιολογητικών-Οικονομική Προσφορά

Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

1. Οικονομική προσφορά, συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να δηλώνεται ότι «έλαβαν γνώση των όρων της

παρούσας  μελέτης,  τους  οποίους  και  αποδέχονται  πλήρως,  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν

σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές

μέχρι τη λήξη της σύμβασης».

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  για  την  εγγραφή  τους  σε  ένα  εμπορικό  ή  επαγγελματικό

μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης

επαγγελματικής οργάνωσης) το οποίο να έχει εκδοθεί 30 εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή

του.

4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986,  στην  οποία  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  όλους  τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το απασχολούμενο

από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην ΥΔ της

προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος ως
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προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι

ξεκάθαρο  ότι  τα  πιστοποιητικά  αυτά  να  είναι  σε  ισχύ  τουλάχιστον  ως  την  ημερομηνία

υποβολής των δικαιολογητικών.

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος

ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι

σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους  ή της χώρας καταγωγής ή της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν

προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το

απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία

υποβολής των δικαιολογητικών.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:  α) στις  περιπτώσεις

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και  IKE

ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων

εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου,  γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι  εκπρόσωποι αυτού,  δ) Σε περίπτωση

αλλοδαπών νομικών προσώπων  η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που

έχουν τις  αντίστοιχες  ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.  Εάν από το υποβληθέν

ποινικό  μητρώο δεν  προκύπτει  το  είδος  του  αδικήματος  για  το  οποίο  καταδικάστηκε  θα

πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.

8. Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψηφίου    νομικού

προσώπου.  Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,

συγκρότηση Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε  περίπτωση Α.Ε.,  κλπ.,  ανάλογα με  τη  νομική  μορφή του

διαγωνιζομένου   ή  τα  οικεία  κατά  περίπτωση  έγγραφα  κατά  το  δίκαιο  του  κράτους  της

εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη

σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα

πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ).  Εάν  από  τα  ανωτέρω

καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν

την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία

που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας  θα καταθέσει την προσφορά του συνοδευόμενη από αίτηση

στο πρωτόκολλο του Δήμου Πρέβεζας – Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 2, σε καλά σφραγισμένο

φάκελο  με  την  ένδειξη:  ‘‘Προσφορά”  (αναγράφοντας  και  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της

πρόσκλησης)  που  αφορά σε  υπηρεσίες   διοργάνωσης  του  Συνεδρίου  “1stDigitalBeachSummit”

στην Πρέβεζα.

Επιπλέον  θα  αναγράφει  :  την  επωνυμία  του,  αριθμό  τηλεφώνου,  Δ/νση  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, Δ/νση έδρας κλπ. 

Η προσφορά θα απευθύνεται προς το Δήμο Πρέβεζας και θα κατατεθεί εντός τριών ημερών ήτοι

έως την…….../08/2021, ημέρα ……….. και ώρα 12:30 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφοράς). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και

ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.  

Άρθρο 5  - Σύμβαση

Ο Ανάδοχος, μετά την πρόσκληση σύμφωνα με τον Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο

τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των τριών (3) ημερών ούτε μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών για να

υπογράψει  τη σύμβαση.  Για  την  υπογραφή της  σύμβασης δεν  απαιτείται  η  έκδοση εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η  συνολική  διάρκεια  της  υπηρεσίας  θα  είναι  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έως  την

ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας ήτοι έως και 24/09/2021  και δύναται να

παραταθεί υπό τους όρους των άρθρων 217 και 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 6 - Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασίας

Η  παρακολούθηση  των  εργασιών  του  Αναδόχου  θα  γίνεται  από  την  οικεία  επιτροπή

παρακολούθησης και παραλαβής, με γραπτές παρατηρήσεις επί της παροχής των υπηρεσιών. Η

έναρξη  των  εργασιών  του  Αναδόχου  θα  γίνει  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Το

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των παραδοτέων υπηρεσίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία Παραδοτέα υπηρεσίας Χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης
 Υπηρεσίες  Διοργάνωσης  του

Συνεδρίου  «1st  Digital  Beach

Summit»  τις  3  και  4  Σεπτεμβρίου

2021 στην Πρέβεζα

Α.  Διαχείριση  του  έργου

(Project Management), 

εντός  δεκαπέντε  (15)

εργάσιμων ημερών από

την  υπογραφή  της

σύμβασης
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Β. Επί τόπου Διαχείριση του

έργου  (On Site

Management)

με  την  λήξη  του

Συνεδρίου

Γ.  Στρατηγική

Επικοινωνίας  για  το

Συνέδριο

Επίτευξη  του  στόχου

του  Δήμου  για  την

αναγνωρισιμότητα  του

Συνεδρίου:  δεκαπέντε

(15)  εργάσιμες  ημέρες

από  τη  λήξη  του

συνεδρίου

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των επιμέρους παραδοτέων παροχής των υπηρεσιών θα καθοριστεί

από την Αναθέτουσα Αρχή και  τον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας

ανάθεσης.

Άρθρο 8 - Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Ο  εργοδότης  είναι  υποχρεωμένος  για  την  παροχή  όλων  των  μέσων  και  στοιχείων  τα  οποία

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 9 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου

Ο  Ανάδοχος  φέρει  ακέραια  την  ευθύνη  για  την  τήρηση  των  όρων  της  Σύμβασης,  υπό  την

προϋπόθεση της  τήρησης  των όρων του Άρθρου 8.  Οποιαδήποτε  μεταβολή ή παραποίησή της

επισύρει  ποινή ανάλογη με το μέγεθος  και  τη διάρκεια της παράβασης.  Αν αποδεδειγμένα δεν

τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον Ανάδοχο, με υπαιτιότητα του, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Άρθρο 10 - Λοιπά έξοδα

 Οι τυχόν μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του εν λόγω έργου αποτελούν υποχρέωση του

Αναδόχου και πραγματοποιούνται με δικά του μέσα, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του

Δήμου. 

Άρθρο 11 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της

υπογραφής της Σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 12- Παραλαβή
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Η ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  θα  πραγματοποιηθεί  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την  κείμενη

νομοθεσία.

Σε περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγμένη παράβαση των όρων των Άρθρων 5, 6 της παρούσης, η

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και την επανάληψη

της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία  οικονομική ή άλλη

επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της

Επιτροπής,  εντός  της   προθεσμίας  που  θα  ορίσει,  ο  εργοδότης  δικαιούται  να  προβεί  στην

τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με

τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.

 Άρθρο 13 - Πληρωμές

Η  καταβολή  της  αμοιβής  θα  γίνει  τμηματικά  με  την  παράδοση  των  παραδοτέων  (όπως

προσδιορίζονται στον Προϋπολογισμό παραπάνω) από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής  και μετά

την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και σύμφωνα με το άρθρο

200 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

                          ΠΡΕΒΕΖΑ 27/07/2021

               Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Υπηρεσίες Διοργάνωσης του Συνεδρίου «1st Digital Beach Summit» τις 3 και 4 Σεπτεμβρίου

2021 στην Πρέβεζα»

Υπηρεσία Παραδοτέα υπηρεσίας Προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ(€)

Προσφερόμενη

τιμή χωρίς ΦΠΑ

(Αριθμητικά και

Ολογράφως
Υπηρεσίες  Διοργάνωσης

του  Συνεδρίου  «1st  Digital

Beach Summit» τις 3 και 4

Σεπτεμβρίου  2021  στην

Πρέβεζα

Α.  Διαχείριση του έργου

(Project Management), 

17.000,00

Β. Επί τόπου Διαχείριση

του  έργου  (On Site

Management)

4.100,00

Γ.  Στρατηγική

Επικοινωνίας  για  το

Συνέδριο

3.000,00

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

(Αριθμητικά και Ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Τόπος - Ημερομηνία

Σφραγίδα 

Υπογραφή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
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