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ΘΕΜΑ: Περί συµετοχής σε πολιτιστικό (µε σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της περιοχής , τήν διάθεση των τοπικών προιόντων και τήν διατήρηση παραδοσιακών
τεχνών ) πρόγραµµα του Υπουργείου Γεωργίας (ολοκληρωµένα προγράµµατα µέτρο

7.4.6) –

Αναλυτικός προυπολογισµός .
Αθήνα

/ 04 / 2003

Κύριε ∆ήµαρχε ,
Σε συνέχεια της επικοινωνίας µας σας πληροφορούµε ότι αναλαµβάνουµε (εφ’ οσον το
αποφασίσετε ) την εξ’ ολοκλήρου σύνταξη µελέτης κατάθεση παροχή των αναγκαίων προσφορών
και υλοποίηση (µετά την έγκριση ) του συγκεκριµένου προγράµµατος . (Συνολικός πρoυπολογισµος
100.000 ευρώ επιδότηση 75% ίδια συµµετοχή 25%)
Για την δηµιουργία λοιπόν :
1. Στεγασµένου ανοιχτού χώρου 164 τ.µ. για την πραγµατοποίηση έκθεσης (σχετικά µε την
τοπική παράδοση και κληρονοµιά, ενδυµασίας, φωτογραφίας, µουσικών οργάνων, παλαιών
παραδοσιακών τεχνών ή αντικειµένων σχετικών µε την γεωργία, κτηνοτροφία, παραγωγή
κτλ.). Ο στεγασµένος χώρος που προσφέρουµε έχει διαστάσεις κάλυψης περίπου 20m x 8.2m =
164 m² δηλαδή είναι ανοικτός γύρω –γύρω στηρίζεται σε κάθετες δοκούς ειδικού ξύλου
µεγάλης αντοχής και χρονικής διάρκειας , έχει στέγαση από ειδικό µεταλλικό κεραµίδι
χρωµάτος επιλογή σας και οροφή ταβανωµένη µε ξύλο ραµποτέ . Εξωτερικά των διαστάσεων
θα διαµορφωθεί αντιστοιχο στέγαστρο 6 τ.µ. (2x 3) για στέγαση γραµµατοθυρίδων ΕΛ-ΤΑ . Ο
χώρος αυτός µπορεί να φιλοξενήσει άνετα µέχρι και 20 περίπτερα / εκθετήρια προβολής
πρoιόντων /υπηρεσιών κλπ . (Για τους αναφερόµενους χώρους δεν απαιτείται άδεια
οικοδοµής).
Συνολικό κόστος , (σκέπαστρο και διαµόρφωση χώρου) 60,000 ευρώ .

2. Προµήθεια 250 πτυσσόµενων ξύλινων καρεκλών }
} Συνολικό κόστος 3.000 ευρώ
3. Προµήθεια 30 ξύλινων τραπεζιών

}

4. Εκτύπωση φυλλαδίων (10.000 τεµάχια διαστάσεων 21x 29 cm) και αφισών (500 αφίσες
έγχρωµες 50x70cm) προβολής της έκθεσης.

Συνολικό κόστος 3.000 ευρώ

5. Προµήθεια – ενοικίαση αναγκαίων ηχητικών και οπτικοακουστικών συγκροτηµάτων (για 3
ηµέρες).

Συνολικό Κόστος 3.000 ευρώ

6. Προµήθεια δύο ειδικών συσκευών ξυλόσοµπας (για µελλοντική χειµερινή χρήση των
εγκαταστάσεων).

Συνολικό Κόστος 500 ευρώ

7. Αµοιβές, µεταφορά και διαµονή καλλιτεχνών (γνωστοί παραδοσιακοί έλληνες καλλιτέχνες ,
και χορευτικά συγκροτήµατα ).
Συνολικό κόστος 15.000 ευρώ
8. ∆ιαφήµιση προβολή σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης .
Συνολικό κόστος 3.500 ευρώ
9. Προµήθεια παραδοσιακών στολών και παραδοσιακών οργάνων.
Συνολικό κόστος 4.000 ευρώ
10. Οργάνωση και ∆ιοίκηση σε συνεργασία µε σας των εκδηλώσεων . Αµοιβές των εκπροσώπων
σας.
Συνολικό Κόστος 2.500 ευρώ
11. Βραβεία σε παραγωγούς.
Συνολικό κόστος2.000 ευρώ
12. Παραγωγή εκθεσιακού υλικού . Συνολικό κόστος 3.500 ευρώ
Συνολικό Κόστος 100.000 ευρώ
Η δική σας συµµετοχη (25%) στο εν λόγω πρόγραµµα , µπορεί να καλυφθεί και µε πόρους για
τους οποίους θα σας πληροφορήσουµε αξιολογώντας µαζί εναλλακτικές προτάσεις. (π.χ. ∆ωρεές
από τους προµηθευτές ).
Η δική µας αµοιβή θα καταβληθεί από τους προµηθευτές. (κατασκευαστής στεγασµένου χώρου,
προµηθευτής στολών, τυπογράφος κ.λ.π.)

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά. (Τα οποία
πρέπει να µας προσκοµίσετε εως 30/04/2003.)
1. Σχέδια και φωτογραφικό υλικό σχετικό µε την υλοποίηση του έργου και ανάλογα µε το
προβλεπόµενο φυσικό αντικείµενο.

2. Προσφορές (προτιµολόγια) και πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του προτεινόµενου
εξοπλισµού (τουλάχιστον µία ανά προτεινόµενη δαπάνη).
3. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριων τελευταίων χρήσεων (έντυπο Ε1 καθώς και των
εντύπων Ε3 και Ε9) , συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση για το ακριβές αντίγραφο ή υπεύθυνη
δήλωση οτι δεν υποχρεούστε, στην προαναφερόµενη υποβολή.
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα όπου απαιτείται ή υπεύθυνη δήλωση οτι δεν
υποχρεούστε, στην προαναφερόµενη υποβολή.
5. Αποδεικτικά στοιχεία ιδίων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που τεκµηριώνει τη δυνατότητα του
επενδυτή να καλύψει την προβλεπόµενη ιδιωτική συµµετοχή (ίδιοι πόροι και δανεισµός).
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα εξής :
α)Ολα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή
β)Η επενδυτική πρόταση δεν έχει ενταχθεί /οριστικά υπαχθεί σε αλλο πρόγραµµα /καθεστώς για το
ιδιο αντικείµενο του έργου . Σε περίπτωση υπαγωγής της δεν θα ενισχυθεί άπο άλλο Εθνικό ή
Κοινοτικό πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος αυτής .
γ)Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο πρόγραµµα ελήφθησαν υποψη
και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και οι προυποθέσεις που αναφέρονται στο σχετικό οδηγό εφαρµογής
και στο φάκελο υποψηφιότητας .
Επίσης πρέπει να συµπληρώσετε και να στείλετε την εντολή ανάθεσης και να καταθέσετε 1000 ευρώ
για συµµετοχή στα πρώτα έξοδα (ποσόν το οποίο θα επιστραφεί εφ΄όσον εγκριθεί η πρόταση) στον
λογαριασµό 157/625259-11 της Εθνικής Τράπεζας στο όνοµα Χαριτάκης Μιχαήλ.
Mη διστάσετε να επικοινωνήσετε για οτιδήποτε µαζί µας.
Φιλικά
Μ. Χαριτάκης
∆ιευθυντής Πολυεκδοτικής

