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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος,   /4/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                           Αποφ.∆ηµ.            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Θεοδοσιάδου Φωτεινή   
ΤΗΛ : 213 2030638.- Fax : 2132030630 
e-mail:theodosiadou@dionysos.gr  
                                                              
  

 
ΘΕΜΑ :  ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου . 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισµός για ανάδειξη 
µειοδότη µε σύναψη σύµβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των 
εργασιών  όπως αυτά προσδιορίζονται µε 
την 5/2017 µελέτη του Τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
,Πολιτισµού & Άθλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ηµεροµηνία:       -   - 2017 
Ηµέρα: ...........  
Ώρα: από10:00πµ, έως 10:30πµ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού 
∆ηµαρχείου, ∆ήµου ∆ιονύσου επί της Λεωφ. 
Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 , Άγιος 
Στέφανος, Τ.Κ. 14565 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παροχή Υπηρεσιών Ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου, 
 CPV  εργασιών 7995210003   
"Υπηρεσίες Οργάνωσης Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων  " 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 30.000,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής τµηµατικά, µε σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός 
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ευλόγου χρονικού διαστήµατος (όχι πέραν του 
µηνός), µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου και την διαπίστωση ότι η 
εργασία είναι επιµεληµένη και σύµφωνη µε τους 
όρους της µελέτης, καθώς και την έκδοση του 
αντίστοιχου τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης που θα 
καταρτιστεί θα έχει διάρκεια 1 έτος   ή µέχρι 
εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ  Από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης και  σύµφωνα µε την υπ αριθ  
5/2017  µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας ,Πολιτισµού & 
Άθλησης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ∆ήµος ∆ιονύσου ως ορίζει η υπ αριθ 5/2017  
µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας ,Πολιτισµού & 
Άθλησης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του δηµοσίου 
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 64 
παρ. 2 του Ν. 4172/2013.  

 

 

Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 

• Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 
παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

• Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

• Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης” 

• Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): “Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” και Π.∆. 
80/2016  

• Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 

• Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα -Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές”,  

• Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” 
• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…” 
• Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” 
• Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 
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• Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης και 
µέχρι την λήξη της σύµβασης. 

•  Την αριθ. πρωτ. 782/9160/31-3-2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση  ∆ήµαρχου 
περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

•  Την   90/11-4-2017(Α∆Α:7Κ55Ω93-ΒΩ7) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε   
την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών , δαπάνη και διάθεση 
πίστωσης  υπηρεσίας. 

•  Την υπ΄ αριθ. 5/2017 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
,Πολιτισµού & Άθλησης που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης 
διακήρυξης. 

•  Την υπ’ αριθ. ............ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν:  η υπ΄ αριθ. 5/2017  µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας ,Πολιτισµού & Άθλησης και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του συνοπτικού 
διαγωνισµού και ορισµός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού . 

• Την ανάγκη του ∆ήµου  για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα Υπηρεσιών . 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

1. Συνοπτικό διαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την Παροχή 
Υπηρεσιών Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου συνολικού 
προϋπολογισµού 30.000,00 Ευρώ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο των 
Υπηρεσιών  όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 5/2017 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας ,Πολιτισµού & Άθλησης (παράρτηµα Γ), µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 
του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη (Παράρτηµα Α Τεχνικές 
Προδιαγραφές ) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας . 
 
2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα  (1) έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού 
αντικειµένου  .  
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως τη ...............    
 /      /2017 &  
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου (1ος όροφος) 

..../..../2017  

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του 
δηµοπρατούµενου αντικειµένου και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας, λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου . 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων ,όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου . 
 
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την 

κρίση της επιτροπής συµφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/16. 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο προϋπολογισµός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 Ευρώ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ  
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Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους και συγκεκριµένα :  
• ποσό 30.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001 µε τίτλο “Ηχοφωτιστική κάλυψη 

εκδηλώσεων" . 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή :∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού)  
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας :ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 
Τ.Κ.  Αναθέτουσας:  14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Τηλέφωνο : 213-2030638 (όλες τις εργάσιµες ηµέρες 07:00 -15:00). 
Τηλεµοιότυπο: 2132030630 
AΦΜ: 997690910 
∆ΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
  
 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ιονύσου, Α.Φ.Μ. 997690910, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς , έδρα: Λ.Λ.Μαραθώνος 29 
&Αθ. ∆ιάκου, 14565 Άγιος Στέφανος   

 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε : 
α. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού: Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Θεοδοσιάδου 
Φωτεινή   τηλ. 2132030638 (07:00-15:00) ή εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, 
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr .  
β. Τεχνικές προδιαγραφές: Τµήµα  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας ,Πολιτισµού & 
Άθλησης , αρµόδιος υπάλληλος Όλγα Καψούρου  τηλ. - 2132139807 (08:00-15:00) ή 
εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, e-mail: kapsourou@dionysos.gr .    

 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας 
προκήρυξης και το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήµατα «Α΄» (Γενικοί όροι), «Β΄» 
(Ειδικοί Όροι), «Γ΄» (Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «∆΄» (Υπόδειγµα 
Οικονοµικής Προσφοράς), της παρούσας διακήρυξης, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα 
αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτηµα «Γ’» κατισχύουν των γενικών όρων .  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
«Α΄» Γενικοί όροι 
«Β΄» Ειδικοί όροι 
«Γ΄» Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆΄» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές 
έγγραφες προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο 
Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ., στη διεύθυνση : Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται 
ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον 
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της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισµός. 
 
2.Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται από το πρωτόκολλο µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέχονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου  µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισµού  
  
3. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
4. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο 
φάκελο συµφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 
α. Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα).  
 
5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα 
εµπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του 
άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις: 
 
6.1. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη 
 
‘’∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’: 
 
Ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συµφώνως περ. (αα) 
του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: 
 
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν (παράρτηµα 
Β). 
 
(β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσής της (παράρτηµα Β) : 
i. ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από 
τα αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους συµφώνως 
παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
iii. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016 και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του ίδιου άρθρου. 
iv. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και αναγράφεται και το ειδικό επάγγελµα , 
συµφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.  
 
Επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση ανωτέρω παραγράφου θα συντάσσεται ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, από έκαστο αρµόδιο πρόσωπο ή 
εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο κατάλληλα για την πράξη αυτή (µε προσκόµιση αντίστοιχης 
εξουσιοδότησης), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. (παράρτηµα Β) 
 
(γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 6(α)(1)(β) παρόντος παραρτήµατος συµφώνως άρθρου 80 
του Ν.4412/2016. 
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ΙΙ. Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο 
σύστασης εταιρείας) συµφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016.(παράρτηµα Β) 
 
ΙΙΙ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους συµφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016. .(παράρτηµα Β) 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι τα Νοµιµοποιητικά έγγραφα των Νοµικών Προσώπων 
(Οικονοµικών Φορέων ) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και πρέπει 
προσκοµιστούν επί ποινή αποκλεισµού  
 
 
IV. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986, η οποία πρέπει να 
φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ότι γίνονται, πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης. (παράρτηµα Β) 
 
6.2 Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη ‘'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’: 
 
I. Πίνακας προσφερόµενων υπηρεσιών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, 
µε υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Παραρτήµατος «Γ΄» και χωρίς να περιλαµβάνονται οι προσφερόµενες τιµές. 
 
ΙΙ. Πιστοποιητικά  , βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτουν τα 
απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.5/2017 
µελέτη του  Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας ,Πολιτισµού & Άθλησης  
 
6.3 Σε Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
Ι. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 
και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής: (Η οικονοµική προσφορά να 
προσκοµίζεται και σε ηλεκτρονική µορφή (οπτικό ή µαγνητικό µέσο, π.χ cd κτλ-
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. 
 
ΙΙ. Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για τα είδη που αναφέρονται  
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήµατος «Γ΄». Κριτήριο σύναψης σύµβασης 
θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάση του κόστους µε χρήση 
προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτηµα Γ 
(ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , άρθρο 3).  
 
ΙΙΙ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, 
λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 
 
IV. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική 
ολοκλήρωση και παραλαβή των ειδών κάθε οµάδας (Α, υποοµάδες (Α έως ∆)  και Β 
υποοµάδες (Α έως Β)  του Παραρτήµατος «Γ΄». Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 
τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, µέχρι την 
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οριστική παραλαβή και την αποπληρωµή του συνόλου των ειδών κάθε οµάδας (Α, 
υποοµάδες (Α έως ∆)  και Β υποοµάδες (Α έως Β)  ) του Παραρτήµατος «Γ΄». 
 
V. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, 
να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
 
VI. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να 
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 
αυτών.  
VII. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
 
I. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, το κάθε µέλος θα πρέπει να διαθέτει 
το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών που είναι τα ελάχιστα τα οποία πιστοποιούν την 
επάρκεια των συµµετεχόντων για να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του 
∆ιαγωνισµού. 
 
II. Στην περίπτωση που στον παρόντα διαγωνισµό οι συµµετέχοντες είναι νοµικά πρόσωπα 
ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί (όχι δηλαδή φυσικά πρόσωπα), θα πρέπει 
επιπροσθέτως των ανωτέρω να υποβάλλεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι το άτοµο που θα αναλάβει την προµήθεια των ειδών  θα 
παραµείνει αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Τα στοιχεία του εν 
λόγω ατόµου δύναται να δηλωθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν της κατακυρωτικής 
απόφασης και προ της υπογραφής της σύµβασης. Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε τους 
οικονοµικούς φορείς ισχύουν τα αναφερόµενα σε άρθρο 19 του Ν. 4412/16. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές 
έγγραφες προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο 
Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ. , στη διεύθυνση : Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Τ.Κ. 14565  Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται 
ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να  καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισµός. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Tο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr  και 
έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) 
ηµερολογιακές ηµέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσµία που αρχίζει από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
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2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), 
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι 240 ηµέρες. 
 
4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. 
 
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
γ. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 
δ. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή είναι υπό αίρεση. 
στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 
διακήρυξη 
ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 
η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα και δεν 
διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
θ. Έλλειψη κατάθεσης δειγµάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
ι. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
ια. Προσφορά που υπερβαίνει το προϋπολογισθέν κόστος του  σύνολο των εργασιών κάθε 
κατηγορίας  (Α έως και ΣΤ) του Παραρτήµατος «Γ΄»,  
ιβ. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα 
ενώπιων της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Κατά την αποσφράγιση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων, οι 
οποίοι οφείλουν να φέρουν κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών , µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 

• Κάθε φάκελος που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς. 
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο 
• Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται 

από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
• Η επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και τις 

τεχνικές προσφορές, αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες. 
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• Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες µόνο προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του 
συµµετέχοντα ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
Σε περιπτώσεις που λόγο του πλήθους των προσφορών και του όγκου των 
στοιχείων τους δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση αυθηµερόν της διαδικασίας ελέγχου 
των τυπικών δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θα ορίσει στο πρακτικό της ηµεροµηνία και ώρα- που θα γνωστοποιήσει στους 
διαγωνιζόµενους-συνέχισης της διαδικασίας, οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆., προκειµένου να 
αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές την ηµεροµηνία που θα ορισθεί. 

• Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστέφονται 
στους ενδιαφερόµενου. 

• Σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε τον προσωρινό µειοδότη 
προµηθευτή 

• Πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς τον προσωρινό µειοδότη για την 
προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από το παράρτηµα Β της 
διακήρυξης. 

• Έλεγχος των δικαιολογητικών και σύνταξη πρακτικού µε το οποίο η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Ο.Ε. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86 & 87) βάση της τιµής απόκτησης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή 
κατά της διακήρυξης µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών συµφώνως άρθρου 127 ,Ν.4412/2016. 
 
2. Η ένσταση υπόβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών , µετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 
∆ηµοσίου , ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της 
σύµβασης. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µετά από 
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, 
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το  παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
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1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα: 
α. Να αποφασίσει τη µαταίωση, µετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. 
β. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του, µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. 
γ. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες 
διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη. 
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης που θα 
περιλαµβάνει: 
 

1.  Τον τόπο και το  χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
3. Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
4. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
5. Την συµφωνηθείσα τιµή. 
6. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
7. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
8. Τον τρόπο παραλαβής. 
9. Τον τρόπο πληρωµής  
10. Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού  
11. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών 
12. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 
2. Η Σύµβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της και ενδέχεται να υπάρχει 
χρονική παράταση χωρίς αύξηση του συµβατικού αντικειµένου, αλλά µέχρι εξαντλήσεως 
του συµβατικού αντικειµένου.  
3. Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια της Σύµβασης αφορά στο χρόνο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτές από τα συµβαλλόµενα µέλη. 
 
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, 
δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
5. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την ολοκλήρωση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών. 
 
6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης 
και κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η 
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ισχύς της προσφοράς, ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος 
της προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της 
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο. 
 
7. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση σε 
προθεσµία εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του 
διαγωνισµού από τον ∆ήµο προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις 
κυρώσεις. 
 
8. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιµήµατος της «Σύµβασης» 
εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος 
µεγαλύτερης του συµβατικού χρόνου παράδοσης του  συνόλου  των υπηρεσιών  κάθε 
κατηγορίας  (Α έως και ΣΤ) του Παραρτήµατος «Γ΄» κατά  εξήντα (60) ηµέρες.  
 
2. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συµβάσεις συνολικού τιµήµατος 
άνευ ΦΠΑ, ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των δέκα (10.000,00) ευρώ. 
 
3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 
 
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος του συµβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο µήνες µετά την 
οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια  ειδών. 
 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής 
προστίµου. 
 
7. ∆εν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισµό, εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
 
8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
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9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΓΑΘΩΝ  
 
1. Έναρξη παράδοσης των υπηρεσιών : Άµεσα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 
 
2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Ωστόσο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συµφωνηθεί από τα δύο µέρη η τοποθέτηση της 
παραγγελίας µπορεί να γίνει µετά την ανάδειξη Αναδόχου και πριν την υπογραφή 
σύµβασης. Σε αυτή τη περίπτωση, η παράδοση θα γίνεται µε την έκδοση δελτίου 
αποστολής και προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια κατά περίπτωση 
Επιτροπή, ενώ η έκδοση του σχετικού τιµολογίου πώλησης και οριστική παραλαβή θα 
εκδίδονται µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
4. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο παράρτηµα «Γ» µε την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 216 και 219 του Ν. 4412/2016. 
 
5. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, 
που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου 
και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε παράγραφο 2 άρθρου 217 Ν. 4412/2016. 
 
6. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες  δεν παραδοθούν από τον ανάδοχο µέσα στα χρονικά 
όρια που ορίζονται στην διακήρυξη , του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο 
κυρώσεις. 
 
7. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας 
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος 
παράδοσης. 
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ηµερών από τότε που συνέβησαν, 
συµφώνως άρθρου 204 του Ν.4412/2016. 
 
9. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη 
υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική 
περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα 
υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις 
απαιτούµενες υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε µετά από αίτησή του σύµφωνα µε άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 . 
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύµβαση, εφόσον: 
α. Η Σύµβαση δεν υπογράφηκε  µε ευθύνη του ∆ήµου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου (επιτροπή προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου), το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη 
λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού και πάντως 
µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, συµφώνως 
άρθρου 217 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες 
του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. 
 
6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας 
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος 
παράδοσης. 
 
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου ∆ιονύσου από 
την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
10. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογηµένα από την επιτροπή παραλαβής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών µε άλλα που να είναι 
συµφώνως των όρων της σύµβασης, εντός προθεσµίας που θα οριστεί µετά από απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 
 
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα αυτών που 
απορρίφθηκαν εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόµενες κυρώσεις (παρα. 2 άρθρου 220 Ν. 4412/2016). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται, µε 
το αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά από κάθε τµηµατική, οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή.  Μετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω 
της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόµενων  αγαθών µε 
το πέρας έκαστου µηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήµερου του επόµενου 
µήνα. 
 
3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το 
επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, 
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . 
(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
 
5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής  
των αγαθών, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
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6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη 
θεώρηση αυτού. 
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
 
7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον µε τις κάτωθι κρατήσεις: 
α.  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,10% 
β. Χαρτόσηµο επί της κράτησης (α): 3% 
γ. Υπέρ ΟΓΑ επί της κράτησης (β): 20% 
 
8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 64 του 
Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήµατος 8% για τη παροχή υπηρεσιών και 4% για πώληση 
αγαθών. 
 
9. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε 
περίπτωση µεταβολής της νοµοθεσίας 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
∆εν απαιτείται η κατάθεση δειγµάτων µε την υποβολή προσφοράς για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό. 
 
Στην περίπτωση που η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, 
απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα κατάθεση δειγµάτων της διακήρυξης , τότε αυτός θα 
πρέπει , επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει δείγµατα των προσφεροµένων ειδών, 
εντός πενθηµέρου από την επόµενη της ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  
∆είγµατα που δεν είναι κατά τρόπο εµφανή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της διακήρυξης 
, δεν γίνονται δεκτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της , η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που 
δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις , εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία, αντί στα 
δικαστήρια, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 
συµφωνήσουν . Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις 
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
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1. ∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης. 
 
2. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 

 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
 
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής κατά περίπτωση έως την καταληκτική ική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 
οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται. 
 
4) Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης, όπου θα 
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους( ειδικό επάγγελµα), 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισµού. 
 
5) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση. 
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6) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α'188). 
. 

 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 

 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα 
τα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, 
νόµιµα δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
 
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία 
έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς 
και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την 
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή 
της Εταιρείας στη συγκεκριµένη διαδικασία. 
 
--Οι Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες πέραν των προαναφερθέντων πιστοποιητικών 
θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης της αρχικής έγκρισης της άδειας λειτουργίας της ανώνυµης 

ασφαλιστικής εταιρείας. 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης της σύστασης της Α.Ε. και όλες οι επόµενες τροποποιήσεις του  

καταστατικού αυτής. 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης του νόµιµου ∆.Σ. της Α.Ε. 
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας εποπτικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει, ότι η 

υποψήφια ασφαλιστική ανώνυµη εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί νοµίµως και για ποιους 
συγκεκριµένα κλάδους ασφάλισης. (τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης), 

• Ισολογισµό για τα (3) τελευταία έτη 
• Πρακτικό του ∆.Σ.της Α.Ε. που εγκρίνει τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση 
∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που 
έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα 
ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την 
έδρα του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην 
ίδρυση και στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα 
(Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης 
συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία 
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 
δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου 
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έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει 
στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
 
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
προσκοµίζουν υποχρεωτικά:  
1. Για κάθε µέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, 
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό 
νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.  
2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε το οποίο:  
1. Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία  

2. Αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της υπηρεσίας που αναλαµβάνει 
κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.  

3. ∆ηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη 
για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε 
τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, εκτέλεση της προµήθειας  

4. ∆ηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας  

5. Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και 
των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο 
∆ιαγωνισµό 
 
  O  ∆ήµαρχος  

 Μ.Ε.∆.  
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
   

 
 

  Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 05/2017  
 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
 
 

 
 

 
Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 30.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2017.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ή ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’) 
 

 
 
 
 
 

Μάρτιος 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 10/03/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του ∆ήµου 
∆ιονύσου 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο αξιολόγησης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή ή το κόστος. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Έτος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
30.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 799521003 

Α∆ΑΜ: 17REQ005971452 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0001 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµόσιων Συµβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόµιµη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου κάθε χρόνο υλοποιεί µια σειρά πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών και άλλων 
εκδηλώσεων (χριστουγεννιάτικες, φεστιβάλ δηµοτικών χορωδιών, πανήγυρεις εορτασµού Αγίων, 
∆ιονύσια, ηµερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές εκδηλώσεις κλπ) για τις οποίες 
προκύπτει ανάγκη ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όπως είναι τα 
πολιτιστικά κέντρα του ∆ήµου, όσο και σε εξωτερικούς, όπως σε πλατείες, υπαίθρια θέατρα κλπ.  
Προσεγγιστικά υπολογίζεται ότι ο ∆ήµος προτίθεται να διοργανώσει περίπου 45 (σαράντα πέντε) 
εκδηλώσεις στον αριθµό για το τρέχον έτος. Ο αριθµός αυτός είναι εκτίµηση µε δεδοµένες τις ανάγκες 
που υπήρξαν την περσινή χρονιά, αντιµετωπίστηκαν από τον ΟΝΑΠ “ΘΕΣΠΙΣ” και δύναται να 
τροποποιηθεί κατά τις υπάρχουσες συνθήκες. 
 
Με βάση την κατανοµή των εκδηλώσεων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξουν έξι 
προσεγγίσεις όσον αφορά την ηχοφωτιστική κάλυψη τους.  
 
Α’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων µε χρήση του υπάρχοντος 
εξοπλισµού   
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης συνδέει τον υπάρχοντα εξοπλισµό του πολιτιστικού κέντρου (µικρόφωνα, 

προτζέκτορα κλπ.) καλύπτει την εκδήλωση αποσυνδέει τον εξοπλισµό. 
 
Β’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων µε επιπρόσθετη ενοικίαση 
εξοπλισµού   
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης συνδέει τον υπάρχοντα εξοπλισµό του πολιτιστικού κέντρου µικρόφωνα, 

προτζέκτορα κλπ.  
- Επιπροσθέτως στήνει µε δικά του µηχανήµατα τη σκηνή (stage), όπως αναφέρονται στον 

παρακάτω σχετικό πίνακα, καλύπτει την εκδήλωση, αποσυνδέει τον εξοπλισµό. 
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Είδος µηχανήµατος Ποσότητα 
Ενισχυτής 2X700 W στα 8 Ω 1 
Ηχεία µόνιτορς 15’’ Ιντσών 2 
Μικρόφωνα (∆υναµικά τύπου 
SΜ – 58) 

3  

Μικρόφωνα (Πυκνωτικά 
τύπου ΚΜ – 184) 

7 

Βάσεις µικροφώνων 10 
DI Boxes 4 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 

 
Γ’ κατηγορία - Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους µε ενοικίαση 
εξοπλισµού 
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης στήνει µε δικά του µηχανήµατα, όπως αναφέρονται στον παρακάτω σχετικό πίνακα, 

καλύπτει την εκδήλωση, αποσυνδέει τον εξοπλισµό 
- Συµµετοχή επαγγελµατία DJ 

 
Είδος µηχανήµατος Ποσότητα 
Κονσόλα 12 καναλιών 1 
Ενισχυτής  2X1300 W 852 2 
Ηχεία 15’’ Ιντσών 4 
Βάσεις ηχείων 4 
Μονάδα εφε 1 
Μικρόφωνα (∆υναµικά τύπου 
SΜ – 58) 

2 

Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύπου 
ΚΜ – 184) 

3 

Βάσεις µικροφώνων 5 
Cd player 1 
Φώτα τύπου paar 1000 W 10 
Βάσεις φώτων 2 
Κονσόλα φώτων 1 
dmx 1 
Dimmer 6X16 A  1 
DI Boxes 3 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 

 
∆’ κατηγορία- Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους µε ενοικίαση 
εξοπλισµού  
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης στήνει µε δικά του µηχανήµατα τη σκηνή (stage), όπως αναφέρονται στον 

παρακάτω σχετικό πίνακα, καλύπτει την εκδήλωση αποσυνδέει τον εξοπλισµό. 
- Συµµετοχή επαγγελµατία DJ  

 
 

Είδος µηχανήµατος Ποσότητα 
Κονσόλα τουλάχιστον 24 καναλιών 1 
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 4 
Ηχεία 15’’ Ιντσών 4 
Βάσεις ηχείων 4 
Εναλλακτικά line array system µε αντιστοιχία ενισχυτών 1 
Ηχεία µόνιτορ 15’’ Ιντσών 4 
Ενισχυτές οργάνων 3 
Μονάδα εφε 1 
Μικρόφωνα (∆υναµικά τύπου SΜ – 58) 3 
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Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύπου ΚΜ – 184) 7 
Βάσεις µικροφώνων 10 
Cd player 1 
Φώτα τύπου paar 1000 W 20 
Βάσεις φώτων – εναλλακτικά τράσα 2-4 
Κονσόλα φώτων 1 
dmx 2 
Dimmer 6X16 A  2 
Ενισχυτές οργάνων 3 
DI Boxes 8 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 

 
Ε’ κατηγορία - Παραστάσεις των Θεατρικών Σκηνών Α’ και Β’ ∆ήµου ∆ιονύσου 
Εργασίες: 
- Ο φωτιστής στήνει µε δικά του µηχανήµατα που αναφέρονται στον παρακάτω σχετικό πίνακα, 

καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισµό. 
- Για την σκηνή Α’ Αγ. Στεφάνου χρειάζεται στήσιµο, δύο πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ 

Αγ. Στεφάνου και στήσιµο, πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου  
- Για την σκηνή Β’ Άνοιξης χρειάζεται στήσιµο τρεις πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του 

Λυκείου Άνοιξης. Επίσης θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες µόνο µε τον φωτισµό της 
πλατείας. 

- Επίσης απαιτείται τεχνικός για 2 επιπλέον πρόβες µόνο µε τον φωτισµό της πλατείας 
 

Είδος µηχανήµατος Ποσότητα 
Φωτισµός της πλατείας του θεάτρου πριν και µετά την παράσταση  
Κονσόλα φωτισµού µε δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών 1 
Φωτιστικά θεάτρου pc ή par µε barn doors 1000W 25 
βάσεις φωτισµού ή τράσα 6 
Dimmer 6X16A 3 
Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) 1 

Led pars 6 

Φωτισµός πίσω από την σκηνή  
Κονσόλα ήχου 1 
Ενισχυτής 2X700 watts 1 
CD players 2 
Ασύρµατο µικρόφωνο 1 
Ηχεία 12’ στην σκηνή 2 

 
ΣΤ’ κατηγορία - Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο 
Εργασίες: 
Η ενοικίαση µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγµατοποίηση θεατρικής 
παράστασης σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων (Χώρος παλιού σταθµού τραίνου στο ∆ιόνυσο, 
πλατείες κ.ά.). 
 

Είδος µηχανήµατος Ποσότητα 
Φωτισµός της πλατειάς του θεάτρου πριν και µετά την παράσταση  
Κονσόλα φωτισµού µε δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών  1 
Φωτιστικά θεάτρου pc ή par µε barn doors 1000w 25 
Βάσεις φωτισµού ή τράσα 6 
Dimmer 6x16A 3 
Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) 1 
Led pars  6 
Φωτισµός πίσω από την σκηνή   
Κονσόλα ήχου 24 καναλιών 1 
Ενισχυτής 2χ1300 W - 8Ω 2 
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Ηχεία 15’’ Ιντσών FOH 4 
Βάσεις ηχείων 4 
Εναλλακτικά line array system µε αντιστοιχία ενισχυτών 1 
Ηχεία µόνιτορ 15’’ Ιντσών  2 
Cd players  2 
Ασύρµατο µικρόφωνο - χειλόφωνα 10 
Μικρόφωνο δυναµικό 1 
Βάση µικροφώνου 1 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 

 
 
 
Πιο συγκεκριµένα ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 
1. Να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας  
2. Την ευθύνη για την ακρίβεια, την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας  
3. Το στήσιµο του ηχοφωτιστικού συστήµατος τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την έναρξη των 

εκδηλώσεων 
4. Οι ηχητικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο 

∆ήµος ∆ιονύσου.  Πρέπει αυτές καθώς και το back line να έχουν στηθεί συµφώνως µε το rider και 
το stage plan που ορίζει ο ∆ήµος ∆ιονύσου. Η µη τήρηση των πιο πάνω προδιαγραφών ενδέχεται 
να καταστήσει αδύνατη την πραγµατοποίηση της συναυλίας µε ευθύνη του αναδόχου. 

5. Ο ίδιος και το σχήµα που εκπροσωπεί να είναι συνεπείς στην τήρηση των υποχρεώσεων τους 
(πρόβα ήχου και φώτων, έναρξη της συναυλίας στην προγραµµατισµένη ώρα κλπ.) έτσι ώστε να 
µην προβούν σε καµία πράξη έκθεσης και προσβολής του διοργανωτή. 

6. Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα φέρει τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για την ποιότητα του 
ήχου και του φωτός, όσο και για την ασφαλή λειτουργία τους. 

7. Εφόσον παραστεί ανάγκη για κάποια εργασία που δεν αναφέρεται στους παραπάνω ενδεικτικούς 
πίνακες, ο ανάδοχος θα πρέπει να την παρέχει χωρίς να µεταβληθεί το συνολικό ποσό της 
ανάθεσης.  

8. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις κατηγορίες της µελέτης. 
 
Ο ∆ήµος θα αναλάβει: 
1. Την υποχρέωση της παράδοσης του χώρου που θα γίνει η εκδήλωση, έτοιµο προς λειτουργία 

εγκαίρως, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν όλες οι προετοιµασίες (πρόβες, προγραµµατισµός 
φωτισµών, sound check κτλ.).  

2. Η γνωστοποίηση των εκδηλώσεων θα γίνεται τµηµατικά βάση των αναγκών και ο ανάδοχος θα 
ενηµερώνεται τουλάχιστον µια ηµέρα πριν για την Α’ Κατηγορία και 5 ηµέρες πριν για τις 
υπόλοιπες Κατηγορίες που προβλέπονται στη µελέτη. 

 
 
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  
Το Έργο του αναδόχου θα έχει συνολική διάρκεια ενός (1) έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού 
αντικειµένου. 
Η αρµόδια υπηρεσία θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που απαιτείται για την 
υλοποίηση του Έργου. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή των υπηρεσιών, που προβλέπονται στο Αντικείµενο 
του Έργου, εντός των προθεσµιών του χρονοδιαγράµµατος που θα καθορίζει κάθε φορά η αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει µέχρι του ποσού 30.000,00€ 

 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 799521003 

ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(€) συµπ. ΦΠΑ 24% 

1. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος 
εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων. 

70 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος 
εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων µε επιπρόσθετη ενοικίαση 
εξοπλισµού σκηνής (monitors, µικρόφωνα, βάσεις κ.λ.π.)  

300 

3. 

Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους µε συµµετοχή 
επαγγελµατία DJ (πανηγύρια, µικρές συναυλίες κ.ά.)  
Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και 
µικρότερος εξοπλισµός σκηνής. 

500 

4. 

Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων 
(∆ιονύσια, πλατείες, θέατρα κ.ά.) Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει 
ακουστικά τους θεατές και µεγαλύτερος εξοπλισµός σκηνής. 

800 

5. 
Παραστάσεις Α΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο, δύο 
πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου και στήσιµο, 
πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου) 

2.000 

6. 

Παραστάσεις Β΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο τρεις 
πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του Λυκείου Άνοιξης. Επίσης 
θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες µόνο µε τον φωτισµό 
της πλατείας.) 

2.000 

7. 

Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο µεγάλων 
απαιτήσεων (∆ιονύσια, πλατείες κ.ά.). 

1.000 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24.193,55€ 

 ΦΠΑ 24% 5.806,45€ 

 Σύνολο (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 30.000,00€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
1. Αντικείµενο συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη των εκδηλώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου (χριστουγεννιάτικες, φεστιβάλ δηµοτικών 
χορωδιών, πανήγυρεις εορτασµού Αγίων, ∆ιονύσια, ηµερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, 
διακρατικές εκδηλώσεις κλπ.) 

 
2. Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
• Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την 

παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/07  

• Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

• Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης” 

• Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): “Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” και Π.∆. 
80/2016  

• Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 

• Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα -Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές”,  

• Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” 
• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…” 
• Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” 
• Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 
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• Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης και 
µέχρι την λήξη της σύµβασης. 

 
3. Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
β. Ο προϋπολογισµός της µελέτης 
γ. H Τεχνική περιγραφή  
δ. Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
ε. Η οικονοµική προσφορά  

 
4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου  
Η ανάθεση θα είναι για ένα έτος και ενδέχεται να υπάρχει χρονική παράταση χωρίς αύξηση του 
συµβατικού αντικειµένου, αλλά µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου. 

 
 
 

5. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής  
• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στους τοµείς που αφορούν στο αντικείµενο της 
υπηρεσίας και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα, λειτουργούν νόµιµα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου. 

• Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

 
6. Υποχρεώσεις του αναδόχου 
- Να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας  
- Την ευθύνη για την ακρίβεια, την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.  
- Το στήσιµο του ηχοφωτιστικού συστήµατος τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την έναρξη των 

εκδηλώσεων 
- Οι ηχητικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο 

∆ήµος ∆ιονύσου.  Πρέπει αυτές καθώς και το back line να έχουν στηθεί συµφώνως µε το rider και 
το stage plan που ορίζει ο ∆ήµος ∆ιονύσου. Η µη τήρηση των πιο πάνω προδιαγραφών ενδέχεται 
να καταστήσει αδύνατη την πραγµατοποίηση της συναυλίας µε ευθύνη του αναδόχου. 

- Ο ίδιος και το σχήµα που εκπροσωπεί να είναι συνεπείς στην τήρηση των υποχρεώσεων τους 
(πρόβα ήχου και φώτων, έναρξη της συναυλίας στην προγραµµατισµένη ώρα κ.τ.λ.) έτσι ώστε να 
µην προβούν σε καµία πράξη έκθεσης και προσβολής του διοργανωτή. 

- Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα φέρει τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για την ποιότητα του 
ήχου και του φωτός, όσο και για την ασφαλή λειτουργία τους. 

- Εφόσον παραστεί ανάγκη για κάποια εργασία που δεν αναφέρεται στους παραπάνω ενδεικτικούς 
πίνακες, ο ανάδοχος θα πρέπει να την παρέχει χωρίς να µεταβληθεί το συνολικό ποσό της 
ανάθεσης.  

- Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της µελέτης. 
 
7. Υποχρεώσεις του ∆ήµου 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το χώρο που θα γίνει η εκδήλωση, 
έτοιµο προς λειτουργία εγκαίρως, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν όλες οι προετοιµασίες (πρόβες, 
προγραµµατισµός φωτισµών, sound check κτλ.).  
 

8. Αναθεώρηση τιµών  
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες .  

 
9. Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 
επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά 
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και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 
τις οποίες ο ανάδοχος ή ο ∆ήµος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, 
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί το ∆ήµο και να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

 
 
  

Άνοιξη, 10/03/2017 
   
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
            ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ            ΜΙΡΑΝΤΑ – ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 
      
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV: 799521003 

ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(€) συµπ. ΦΠΑ 24% 

1. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος 
εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων. 

 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος 
εξοπλισµού των Πολιτιστικών κέντρων µε επιπρόσθετη ενοικίαση 
εξοπλισµού σκηνής (monitors, µικρόφωνα, βάσεις κ.λ.π.)  

 

3. 

Εκδηλώσεις µικρής εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους µε συµµετοχή 
επαγγελµατία DJ (πανηγύρια, µικρές συναυλίες κ.ά.)  
Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και 
µικρότερος εξοπλισµός σκηνής. 

 

4. 

Εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο µεγάλων απαιτήσεων 
(∆ιονύσια, πλατείες, θέατρα κ.ά.) Απαιτείται εξοπλισµός για να καλύπτει 
ακουστικά τους θεατές και µεγαλύτερος εξοπλισµός σκηνής. 

 

5. 
Παραστάσεις Α΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο, δύο 
πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου και στήσιµο, 
πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου) 

 

6. 

Παραστάσεις Β΄ Θεατρικής Σκηνής ∆ήµου ∆ιονύσου (στήσιµο τρεις 
πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του Λυκείου Άνοιξης. Επίσης 
θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες µόνο µε τον φωτισµό 
της πλατείας.) 

 

7. 

Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: ενοικίαση 
µηχανηµάτων, ο χειρισµός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγµατοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο µεγάλων 
απαιτήσεων (∆ιονύσια, πλατείες κ.ά.). 

 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  

 ΦΠΑ 24%  

 Σύνολο (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  

 
………………………. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος και σφραγίδα συµµετέχουσας εταιρείας) 
 
 
Σηµείωση προς τους συµµετέχοντες: Επισηµαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγµα περιλαµβάνει τις ελάχιστες 
απαιτούµενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συµµετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό δύνανται να περιλαµβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της 
υπηρεσίας, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας µελέτης. 


