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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει 

των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω

υπ’ αριθ. 9082/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε σφραγισμένη

ανωτέρω είδη, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 

προδιαγραφές μέχρι την 18

προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει τον κάτωθι ενδεικτικό προϋπολογισμό:

ΕΙΔΟΣ

Glockenspiel με 

χρωματιστές νότες

Glockenspiel με διάθεση σοπράνο και 11 τόνους. Έκταση: c3-f4. Αποτελείται από 

πλάκες ήχου χάλυβα 20 x 2 χιλ. και συμπεριλαμβάνει μπαγκέτες

Μεταλλόφωνο χρωματικό

Χρωματικό μεταλλόφωνο με πλαστική θήκη και κοπανάκια, ειδικά σχεδιασμένο για 

παιδιά. 25 χρωματιστές νότες για ευκολότερη εκμάθηση.

Ξυλόφωνο με χρωματιστές 

νότες
Ξυλόφωνο με 15 νότες χρωματιστό.

Σετ με 15 ξύλινα κρουστά

Σετ με 15 ξύλινα κρουστά. Το σετ περιλαμβάνει: 1x Κλάβες 18mm x 200mm, 1x Κλάβες 

20mm x 200mm, Tone Block Small, Tone Block with Handle, Guiro, Wood Block 18cm, 

Wooden Toneblock with handle, 2x τρίγωνα 15cm,  1x Ζεύγος κυμβάλων διαμέτρου 15 

εκ. ορειχάλκινα, 1x Ντέφι, 4x ξύλινες μπαγκέτες

Τύμπανο χειρός Ξύλινο τύμπανο χειρός 8 Ιντσών. 

Boomwackers (μια οκτάβα)

Σετ 8 διατονικών χρωματιστών ηχητικών σωλήνων (Έκταση C’ σε C''). Από πλαστικό 

κατάλληλο για παιδιά.

Αρμόνιο

Αρμόνιο με 61 πλήκτρα και δυναμικό πληκτρολόγιο, 574 ήχους υψηλής ποιότητας 

(συμπεριλαμβανομένων ήχων πιάνου, κιθάρας, τυμπάνων, οργάνων ορχήστρας κτλ.), 

Master EQ για διαμόρφωση παραγόμενου ήχου, σύνδεση με iPad / iPhone, σύνδεση 

με MP3 player ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ήχου και χρήση του Melody Suppressor που 

απομειώνει τον ήχο της μελωδίας, 150 διαφορετικοί τύποι arpeggio, 165 αυτόματες 

συνοδείες υψηλής πιστότητας με παραλλαγές, ευδιάκριτη οθόνη LCD, 48 νότες 

πολυφωνίας, εφέ Reverb, Chrorus, Master EQ, Dual / Split / Layers λειτουργία, Ηχεία 

2,5W + 2.5W, Λειτουργία Auto Power Off. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνεται στη 

συσκευασία. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 945 x 368 x 118 mm, Βάρος 4.6 kg

Κιθάρα Κλασσική

Κλασική κιθάρα μεγέθους 4/4, με σώμα από κέδρο και μαόνι, ταστιέρα παλίσανδρου, 

κλίμακα 650mm, Antique Natural χρώμα, φινίρισμα High Gloss, μπράτσο μαόνι, 18 

τάστα
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών

Καλαμάτα, 12

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους προμηθευτές
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μουσικών οργάνων 

των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας.  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας αθλητικού υλικού έχει εκδοθεί 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

ν της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 και με α/α 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

προσκομίσετε σφραγισμένη σχετική προσφορά (συνημμένο)

τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 

8/4/2018 (έως 12 το μεσημέρι γραφείο ΚΔΑΠ, κα

προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει τον κάτωθι ενδεικτικό προϋπολογισμό: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Glockenspiel με διάθεση σοπράνο και 11 τόνους. Έκταση: c3-f4. Αποτελείται από 

πλάκες ήχου χάλυβα 20 x 2 χιλ. και συμπεριλαμβάνει μπαγκέτες

Χρωματικό μεταλλόφωνο με πλαστική θήκη και κοπανάκια, ειδικά σχεδιασμένο για 

παιδιά. 25 χρωματιστές νότες για ευκολότερη εκμάθηση.

Ξυλόφωνο με 15 νότες χρωματιστό.

Σετ με 15 ξύλινα κρουστά. Το σετ περιλαμβάνει: 1x Κλάβες 18mm x 200mm, 1x Κλάβες 

20mm x 200mm, Tone Block Small, Tone Block with Handle, Guiro, Wood Block 18cm, 

Wooden Toneblock with handle, 2x τρίγωνα 15cm,  1x Ζεύγος κυμβάλων διαμέτρου 15 

εκ. ορειχάλκινα, 1x Ντέφι, 4x ξύλινες μπαγκέτες

Ξύλινο τύμπανο χειρός 8 Ιντσών. 

Σετ 8 διατονικών χρωματιστών ηχητικών σωλήνων (Έκταση C’ σε C''). Από πλαστικό 

κατάλληλο για παιδιά.

Αρμόνιο με 61 πλήκτρα και δυναμικό πληκτρολόγιο, 574 ήχους υψηλής ποιότητας 

(συμπεριλαμβανομένων ήχων πιάνου, κιθάρας, τυμπάνων, οργάνων ορχήστρας κτλ.), 

Master EQ για διαμόρφωση παραγόμενου ήχου, σύνδεση με iPad / iPhone, σύνδεση 

με MP3 player ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ήχου και χρήση του Melody Suppressor που 

απομειώνει τον ήχο της μελωδίας, 150 διαφορετικοί τύποι arpeggio, 165 αυτόματες 

συνοδείες υψηλής πιστότητας με παραλλαγές, ευδιάκριτη οθόνη LCD, 48 νότες 

πολυφωνίας, εφέ Reverb, Chrorus, Master EQ, Dual / Split / Layers λειτουργία, Ηχεία 

2,5W + 2.5W, Λειτουργία Auto Power Off. Το τροφοδοτικό περιλαμβάνεται στη 

συσκευασία. Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 945 x 368 x 118 mm, Βάρος 4.6 kg

Κλασική κιθάρα μεγέθους 4/4, με σώμα από κέδρο και μαόνι, ταστιέρα παλίσανδρου, 

κλίμακα 650mm, Antique Natural χρώμα, φινίρισμα High Gloss, μπράτσο μαόνι, 18 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 

Καλαμάτα, 12-4-2018 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους προμηθευτές 

μουσικών οργάνων για τις ανάγκες 

 

έχει εκδοθεί α) η 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 

Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 

ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

και με α/α 699 στο Βιβλίο 

(συνημμένο) για τα 

τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές 

ΚΔΑΠ, κα Λάζαρη). Η 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

11 21,00 231,00

4 21,00 84,00

4 21,00 84,00

4 105,00 420,00

11 7,50 82,50

4 21,00 84,00

3 178,00 534,00

2 97,00 194,00

1.713,50

2.124,74



 

 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των  

1713,50 € συν Φ.Π.Α. 24% ( 411,24 €), δηλαδή συνολικά 2124,74 € ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του άρθρου 199 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του  άρθρου 209  του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και την Κ.Υ.Α. 

53361/11-10-2006 (Φ.Ε.Κ. 1503/Β’/11-10-06) 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 

107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017, για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη 

των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. δεν απαιτείται η προσκόμιση 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Σύμφωνα με την 1/2018 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας απαιτείται η 

προσκόμιση  των κάτωθι: 

• Προσφορά του αναδόχου στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της 

προμήθειας, ως το υπόδειγμα του τιμολογίου προσφοράς 

• Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, είναι 

απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ΚΑΙ ότι αποδέχεται τους όρους της 

Μελέτης 

 

            
 

O ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆/νση ∆ιοικητικού 

Τµήµα Παιδείας 

& ∆ια Βίου Μάθησης 

 

ΕΡΓΟ 
Προµήθεια µουσικών οργάνων για 

Κ∆ΑΠ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Glockenspiel με χρωματιστές νότες 11   

2 Μεταλλόφωνο χρωματικό 4   

3 Ξυλόφωνο με χρωματιστές νότες 4   

4 Σετ με 15 ξύλινα κρουστά 4   

5 Τύμπανο χειρός 11   

6 Boomwackers (μια οκτάβα) 4   

7 Αρμόνιο 3   

8 Κιθάρα Κλασσική 2   

          

   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ      

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ      

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:…………………………………………………………………………………  

                                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
    

Υπογραφή - σφραγίδα 

 

 


