
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                    Μυτιλήνη   …./12/2018 

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ        Αριθμ. Πρωτ.: …… 

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΑΛΛΟΝΗ 

 

Ποσού 11.000,00 ευρώ  

 

Σήμερα την …….
η
 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, στη Μυτιλήνη και στα γραφεία 

του ΝΠΔΔ οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

1) Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού – Αθλητισμού & Τουρισμού» Δήμου 

Λέσβου κ. Ψαρρόπουλος Σταύρος  με Α.Φ.Μ. 997817440,  Δ.Ο.Υ.  

Μυτιλήνης, Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 1,  και  

2) (όνομα εταιρείας), (αντικείμενο εταιρείας, (Δ/νση), ΑΦΜ: …, ΔΟΥ …, 
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρ. 116, 118, 120. 

4. Την ανάγκη του ΝΠΔΔ για τις εργασίες του θέματος 

5. Την αρ. Πρωτ. 3286/2018   ως πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ004090620. 

6. α) Τη με αριθ. 282/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στη 

Διαύγεια με ΑΔΑ: . ΩΧΚ5ΟΚΨ4-ΓΝ0 

7. Τη με αριθ. 63/2018 μελέτη του ΝΠΔΔ. 

8. Τη με αριθ. 386/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την οποία 

διατέθηκε η εξειδίκευση πίστωση ποσού 11.000,00 ευρώ, εγκρίθηκε η διενέργεια της 

προμήθειας και η ανωτέρω μελέτη, αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 

με ΑΔΑΜ.: :18REQ004095536 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 3309/30-11-2018 Διακήρυξη.  

10. Τη με αριθ. πρωτ. 3309/30-11-2018 Προκήρυξη που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και δημοσιεύτηκε σε μια τοπική εφημερίδα. 

11. Την με ημερομηνία οικονομική προσφορά  

12. Το από ……. Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού  

13. Τη αρ. …../2018 Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 

14.  Την αριθ. πρωτ. ………  κοινοποίηση κατακύρωσης διαγωνισμού στο φορέα & 

πρόσκληση υπογραφής σύμβασης 

 

Ο Πρόεδρος αναθέτει για λογαριασμό του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & 

Τουρισμού, την ανωτέρω εργασία στον οικονομικό φορέα, ο οποίος την αναλαμβάνει με τους 

ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1

ο
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης των 

χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη και στο Πάρκο της 



Καλλονής. Ως τεχνική υποστήριξη νοείται η παροχή των υπηρεσιών μίσθωσης και 

τοποθέτησης εξοπλισμού , ρευματοδότησης, ηχητικής κάλυψης, καλλιτεχνικού φωτισμού, 

βάρδιας τεχνικού, φύλαξης κ.λ.π., όπως αναφέρονται παρακάτω: 

 

α/α ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

1.  Μίσθωση και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος για back round μουσική στο χώρο της 

πλατείας Σαπφούς 

1.000,00 

2.  Μίσθωση και τοποθέτηση φάτνης διαστάσεων 2,5 x 2,5 στην πλατεία Σαπφούς 

 

500,00 

3.  Μίσθωση και τοποθέτηση ξύλινο σπιτάκι με καθίσματα - τραπέζι και θέρμανση, 

διαστάσεων 2,5 x 2,5 για face painting και άλλες καλλιτεχνικές Χριστουγεννιάτικες 

δράσεις του Δήμου στην πλατεία Σαπφούς. 

500,00 

4.  Ρευματοδότιση του χώρου των εκδηλώσεων από πίνακα του Δήμου ο οποίος βρίσκεται 

σε απόσταση 80 μέτρων – Παροχή 5Χ63Α – πίνακας διανομής ρεύματος και κατανομής 

φορτίων 

800,00 

5.  Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης ανάματος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Το ηχητικό 

σύστημα ισχύος 12 kwatt θα συνοδεύεται από κονσόλα ήχου - effect rack - monitor - 

back line - μικρόφωνα - DJ- και ότι άλλο απαιτείται για να καλύψει όλα τα πολιτιστικά 

δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν στην τελετή έναρξης στην πλατεία Σαπφούς. 

(Συναυλία - χορωδίες - χορευτικά κ.λ.π.) 

900,00 

6.  Καλλιτεχνικός φωτισμός του stage και της πλατείας στην εκδήλωση ανάματος του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου. O φωτισμός θα γίνει με 32 Par Led RGB με στήσιμο 

συστήματος support 

401,71 

7.  Ρίψη πυροτεχνημάτων κατά το άναμμα του δέντρου στην πλατεία Σαπφούς 

 

700,00 

8.  Ρίψη πυροτεχνημάτων στις 21 Δεκεμβρίου στην Καλλονή 

 

700,00 

9.  Τεχνικός βάρδιας καθ' όλο το 24ωρο στην πλατεία Σαπφούς όλες τις ημέρες που θα 

διαρκέσουν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου. Οι τεχνικοί έχουν την ευθύνη 

για την ηλεκτρική εγκατάσταση, την μουσική επιμέλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία 

όλων των μηχανημάτων  

2.300,00 

10.  Μίσθωση τεσσάρων επαγγελματικών στολών Αι Βασίλη  για Μυτιλήνη - Καλλονή και 

χωριά του Δήμου. (Οι στολές είναι βελούδινες και σε διαστάσεις XXL.) 

400,00 

11.  Φωτισμός όλης της πλατείας Σαπφούς, με προβολείς LED RGB καθ' όλη την διάρκεια 

των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Ο φωτισμός θα είναι ελεγχόμενος από κονσόλα 

φωτισμού. 

    1.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 9.401,71 

 ΦΠΑ 17%   1.598,29 

 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Οι ανωτέρω εργασίες θα διενεργηθούν σε διάστημα είκοσι πέντε ημερών από ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας  έως και  08- 01-2019 στην πλατεία της Σαπφούς ση Μυτιλήνη και 

στο Πάρκο Καλλονής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με την με αριθ. 63/2018 μελέτη του ΝΠΔΔ και τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 (άρθρα 200 – 221).  

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 



Το συμβατικό τίμημα της εργασίας καθορίζεται στο ποσό των ………χιλιάδων ευρώ 

(…….00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις που βαρύνουν τον οικονομικό φορέα, καθώς και κάθε δαπάνη για την υλοποίηση 

της εργασίας.  Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβληθεί τμηματικά. Το ένα τμήμα του 

ποσού να αφορά  εργασίες από την ημερομηνία υπογραφής και που έχουν περατωθεί 

έως 31/12/2018 και το υπόλοιπο ποσό από 1/1/2019 έως και  8/1/2019. 

 
ΑΡΘΡΟ 5

ο
  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 

Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή 

μερικά τη σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οποιονδήποτε. Κατ’ 

εξαίρεση ο οικονομικός φορέας δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών 

ποσών καταβλητέων από τον Δήμο με βάση τους όρους της σύμβασης σε Τράπεζα της 

επιλογής του, που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της 

έκπτωσης εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο οικονομικός φορέας δύναται, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν 

γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. Η 

εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. Γενικότερα η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των υπηρεσιών και του οικονομικού 

φορέα, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 

δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν 

από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ 

τους. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια 

είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132, 

β) ο οικονομικός φορέας, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον οικονομικό φορέα λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 



2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 

(Α΄115). 

 

Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε τέσσερα  (4) όμοια πρωτότυπα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ   

  

 

 

 

 

ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                   (Ονοματεπώνυμο αναδόχου) 

 


