
 1

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   
   

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου     

Τ.Κ. : 843 00   

Πληροφορίες : Ειρ. Μαύρου                 

Τηλέφωνο : 2285360150   

e-mail : irmavrou@naxos.gov.gr   

  

     

 

ΣΧΟΛΗ  ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ 2022 

 

Κ.Α. 15-6114.003 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο υπηρεσίας 
Με το παρόν αίτημα προβλέπεται η ανάθεση που αφορά στην πραγματοποίηση της «ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΝΑΞΟΥ 2022». 
Στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα λάβει χώρα για ενδέκατη συνεχή χρονιά η «Σχολή 

της Νάξου»,  που αφορά σε θερινά εργαστήρια μουσικής. Τα θερινά εργαστήρια μουσικής  σκοπό έχουν 
να δώσουν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ασχοληθούν με κάποιο όργανο και να γνωρίσουν 
την μουσική μέσω ακροάσεων, μουσικής θεωρίας, συμμετοχής σε ορχήστρα, χορωδία και σε εκδηλώσεις 
που προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων. 
           Το ύψος της δαπάνης της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον Κ.Α. 15-6114.003 (ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ 
ΝΑΞΟΥ) 
 

Πιο συγκεκριμένα: 
Θερινά εργαστήρια μουσικής στη Νάξο, Καλοκαίρι 2022 
1.Πρώτη γνωριμία με τα όργανα και τη μουσική για μικρούς και μεγάλους 
2.Προσχολικό τμήμα μουσικής προπαιδείας 
3.Μουσική δωματίου για άτομα που ήδη παίζουν κάποιο όργανο 
4.Δύο συναυλίες για τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια 

 
           Το πρόγραμμα – Οι μαθητές 

        Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη Χώρα και στο Χαλκί Νάξου, θα διαρκέσει από τις 09/08/22 έως 

09/09/2022 και περιλαμβάνει εκμάθηση κάποιου οργάνου, μουσικοπαιδαγωγικά Orff, ακροάσεις έργων, 

μουσική θεωρία, μουσική δωματίου για τα προχωρημένα παιδιά και νέους, και διοργάνωση δύο 

συναυλιών για τους συμμετέχοντες στα εργαστήρια. 
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Πιο αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι: 
 
1.   4 ημίωρα μαθήματα οργάνου σε μικρές ομάδες των 1-3 μαθητών.   
2.   Μάθημα μουσικής θεωρίας, ιστορίας και ακροάσεων έργων του ρεπερτορίου. 
3. Τμήμα μουσικής προπαιδείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
 
Σκοπός είναι να προσελκύσουμε παιδιά και νέους να ασχοληθούν με τη μουσική για πρώτη φορά, καθώς 
επίσης και εκείνους που πάνε ήδη σε κάποιο ωδείο και παίζουνε όργανο. 

 
Άρθρο 2ο : Τρόπος εκτελέσεως της υπηρεσίας 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με την διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης μετά την κατάθεση προσφορών και της σχετικής πρόσκλησης, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η προσφορά για να είναι αποδεκτή πρέπει να αφορά το σύνολο της εν θέματι υπηρεσίας και η 
προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Κάθε άλλη προσφορά θα απορρίπτεται. 
 

Άρθρο 3ο : Διάρκεια υπηρεσίας 
Η αναφερόμενη στην παρούσα τεχνική έκθεση υπηρεσία θα διαρκέσει από  τις 09 Αυγούστου έως 

τις 09 Σεπτεμβρίου 2022. Αμέσως μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα ακολουθήσει 
διάστημα πέντε ημερών για τις εγγραφές των ενδιαφερομένων. 

 
‘Αρθρο 4ο : Βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπηρεσίας 
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν 

σχετικού ελέγχου. Η επιτροπή παρακολούθησης έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή 
της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημάρχου. 

 
Άρθρο 5ο : Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή για το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εν θέματι 

υπηρεσίας, όπως ορίζεται στην παρούσα και με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της 
αρμόδιας Επιτροπής.   

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Νάξος, 27/07/2022 Νάξος, 27/07/2022 

Η συντάξασα Η Αναπλ/τρια Προϊστ/νη του Αυτοτελούς Τμήματος 
    Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

 

 
 

Eιρήνη Μαύρου                            Αικατερίνη Πρωτονοταρίου 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΞΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
7.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 7.500,00 € 

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 0% - 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 0% 7.500,00 € 
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