
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                                                                                                      Πύργος, 10.12.2021 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                       Αριθμ.πρωτ.:35653 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ                               
Πληροφορίες: Αδαμαντία Τσακανίκα 
Τηλέφωνο: 26213 62409 
Fax:  26210 31481 
E-mail: doppyrgou@gmail.com   
              ΠΡΟΣ 
                                                                                                                Όπως αναφέρεται στην παρούσα                                                                                                                       
                                                                                                                 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με την αριθμ. 54/30.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διοργάνωση 
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο θεματικό πάρκο Ξυστρή και ειδικότερα προσκαλούμε: 
 
1. τον οικονομικό φορέα «ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» να υποβάλει προσφορά για την παροχή 

καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δρώμενα με τίτλο: «Το 
χωριό των καλικαντζάρων» από 22.12.2021 έως 3.1.2022 στο πάρκο Ξυστρή, σύμφωνα  με  
τους  όρους της από 26.11.2021 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
Email:georgemavrakis123@gmail.com 
 

2.  τον οικονομικό φορέα «FABRICA ATHENS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ                                                                                                    
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να υποβάλει προσφορά για την παροχή καλλιτεχνικών 
υπηρεσιών για δράσεις με καλλιτέχνες  δρόμου στις 22.12.2021 και στις 26.12.2021,  σύμφωνα  με  
τους  όρους της από 26.11.2021 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού   

       Email:bubblesallovertheworld@gmail.com 
 
3. τον οικονομικό φορέα «ΜΕΘΕΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να υποβάλει 

προσφορά: 
για την θεατρική παιδική μουσική παράσταση «ΧΑΝΑ ΖΟΟ Χριστούγεννα στη Χοραλία» στις 
22.12.2021 και για την θεατρική παιδική μουσική παράσταση «Ο Πέτρος και ο Λύκος» στις 
30.12.2021, σύμφωνα  με  τους  όρους της από 26.11.2021 τεχνικής περιγραφής & 
ενδεικτικού προϋπολογισμού   
Email: methexis.theater@gmail.gr 
 

4. τον οικονομικό φορέα «KAΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» να υποβάλει προσφορά για την 
παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών για παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο: «Το πνεύμα των 

Χριστουγέννων» στις 24.12.2021, σύμφωνα  με  τους  όρους της από 26.11.2021 τεχνικής 
περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού   
Email: xristoskalp12@yahoo.gr 
 

5. τον οικονομικό φορέα «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» να υποβάλει προσφορά για την 
παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών για 1η παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης 
και το ξωτικό των Χριστουγέννων» στις 24.12.2021 και 2η παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο: «Της 

τύχης το γραμμένο» στις 3.1.2022, σύμφωνα  με  τους  όρους της από 26.11.2021 τεχνικής 
περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού   
Email: stefpapage23@gmail.com 
 

6. τον οικονομικό φορέα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
να υποβάλει προσφορά για την παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση 
με τίτλο: «Ο παπουτσωμένος γάτος» με την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου, στις 
31.12.2021, σύμφωνα  με  τους  όρους της από 26.11.2021 τεχνικής περιγραφής & 
ενδεικτικού προϋπολογισμού   
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Email: giannistheater@gmail.com 
 

7. τον οικονομικό φορέα «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» να υποβάλει προσφορά για την 
παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών για την παιδική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο: 
«Ταξίδι στο Κόκκινο» στις 2.1.2022 στο πάρκο Ξυστρή, σύμφωνα  με  τους  όρους της από 
26.11.2021 τεχνικής περιγραφής & ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
Email:mitropoulosv@hotmail.com 
 
 

Η σύναψη των εν λόγω δημοσίων συμβάσεων θα γίνει με προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω συνδρομής των αναφερόμενων στο 
άρθρο 32 § 1 και 2 περίπτωση β) υποπερίπτωση αα) του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 
Πέραν της οικονομικής προσφοράς απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  
 Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 § 1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. 

 Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας. Τα 
πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης. Το πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, εφόσον υποχρεούσθε να δηλώσετε την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της εταιρίας σας σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της 
εταιρείας (όπως   καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 
Οι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π., ή ηλεκτρονικά στη δ/νση του 
ΔΟΠΠ (doppyrgou@gmail.com) έως και την  Πέμπτη 16-12-2021 και ώρα 10:00. 
Η παρούσα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου (URL: www.cityofpyrgos.gr) 
καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λάτσειο Δημοτικό 
Μέγαρο). 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 
                                                                                           ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Από 26.11.2021 τεχνική περιγραφή & ενδεικτικός προϋπολογισμός    
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