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ΜΕΛΕΤΗ
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ΠΙΣΤΩΣΗ: 11.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%
KA 00. 6443.0003
CPV: 71356300-1
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018 στη πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη και
στο πάρκο της Καλλονής. Ως τεχνική υποστήριξη νοείται η παροχή των
ακολούθων υπηρεσιών:
Μίσθωση και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος για back round μουσική
στο χώρο της πλατείας Σαπφούς.
2 Μίσθωση και τοποθέτηση φάτνης διαστάσεων 2,5 x 2,5 στην πλατεία
Σαπφούς.
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.
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
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 - DI- 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.)
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
7 Ρίψη πυροτεχνημάτων κατά το άναμμα του δέντρου στην πλατεία
Σαπφούς
8 Ρίψη πυροτεχνημάτων στις 21 Δεκεμβρίου στην Καλλονή
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
10 Μίσθωση τεσσάρων επαγγελματικών στολών Αι Βασίλη για Μυτιλήνη Καλλονή και χωριά του Δήμου. (Οι στολές είναι βελούδινες και σε
διαστάσεις XXL.)
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

Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και
λήγει σύμφωνα με τις υποδείξεις τις υπηρεσίας, το αργότερο στις 08/01/2019.
Μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου θα γίνουν οι εργασίες αποξήλωσης
και αποσύνδεσης.
Η ανάθεση της εργασίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
και ιδίως των άρθρων 116 και 117
2. τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. Το του Ν. 4555/2018 « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - …» (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α΄)
6. τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις των ανωτέρω.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισμό.
Το τελικό ύψος της δαπάνης θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του Δήμου και τις
εντολές της υπηρεσίας και δεν θα ξεπεράσει το όριο των 11.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α
ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Μίσθωση και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος για back round μουσική
στο χώρο της πλατείας Σαπφούς
2. Μίσθωση και τοποθέτηση φάτνης διαστάσεων 2,5 x 2,5 στην πλατεία
Σαπφούς
3.

4.

5.

6.

7.

8.

500,00

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.
Ρευματοδότιση του χώρου των εκδηλώσεων από πίνακα του Δήμου ο
οποίος βρίσκεται σε απόσταση 80 μέτρων – Παροχή 5Χ63Α – πίνακας
διανομής ρεύματος και κατανομής φορτίων
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 - DI- 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.)
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
Ρίψη πυροτεχνημάτων κατά το άναμμα του δέντρου στην πλατεία
Σαπφούς

500,00

Ρίψη πυροτεχνημάτων στις 21 Δεκεμβρίου στην Καλλονή

700,00

Τεχνικός βάρδιας καθ' όλο το 24ωρο στην πλατεία Σαπφούς όλες τις
ημέρες (περίπου 25) 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
10. Μίσθωση τεσσάρων επαγγελματικών στολών Αι Βασίλη για Μυτιλήνη Καλλονή και χωριά του Δήμου. (Οι στολές είναι βελούδινες και σε
διαστάσεις XXL.)
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.
ΣΥΝΟΛΟ
9.

ΤΙΜΗ €
1.000,00

800,00

900,00

401,71

700,00

2.300,00

400,00

1.200,00

9.401,71

ΦΠΑ 17%
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

1.598,29
11.000,00

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές
των τεχνικών - ηλεκτρολόγων - εργατών που θα πραγματοποιήσουν την
εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού για όλες τις ημέρες.
Μυτιλήνη Νοέμβριος 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τεχνικής υποστήριξης
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το 2018 . Ως τεχνική υποστήριξη νοείται η
παροχή των υπηρεσιών ρευματοδότησης, μίσθωσης εξοπλισμού, ηχητικής
κάλυψης, καλλιτεχνικού φωτισμού, βάρδιας τεχνικού, φύλαξης κ.λ.π.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός της εργασίας
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ
(11.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.
Άρθρο 3ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)”
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και
ιδιαίτερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 4ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
β Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο
Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης
και έως 08/01/2019.

Άρθρο 6ο
Διαδικασία Παραλαβής
Όλες οι εργασίες θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή. Ο κάθε
εντολοδόχος, υποχρεούται μετά από έγγραφη εντολή από την αρμόδια
υπηρεσία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού να εκτελεί τις
εργασίες που θα του ζητηθούν.
Άρθρο 7ο
Τεχνικά Στοιχεία
Αναλυτικά οι προβλεπόμενες εργασίες αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό και περιλαμβάνουν δαπάνες μίσθωσης και τοποθέτησης
εξοπλισμού, ρίψης πυροτεχνημάτων, φωτισμός, ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων
καθώς και αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των τεχνικών - ηλεκτρολόγων εργατών που θα πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισμού για όλες τις ημέρες
Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από την υπογραφή της σύμβασης να προβεί
στις
απαραίτητες
εργασίες
μεταφοράς,
συναρμολόγησης
και
αποσυναρμολόγησης κατασκευών, ρευματοδότησης, μίσθωσης εξοπλισμού,
ηχητικής κάλυψης, καλλιτεχνικού φωτισμού, βάρδιας τεχνικού, φύλαξης κ.λ.π.,
καθώς και όποιας άλλης εργασίας προκύψει, για την καλή λειτουργία των
προαναφερόμενων κατασκευών στην Πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη και στο
Πάρκο της Καλλονής κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς και Φώτων
Άρθρο 9ο:
Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Η εργασία θα
διαγωνισμού.

Άρθρο 10ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού
πραγματοποιηθεί με την διαδικασία

του

συνοπτικού

Άρθρο 11ο
Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται (αρθ. 72 παρ. 1 α) του Ν. 4412/2016).

Άρθρο 12ο
Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσματος
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με τον παρακάτω τρόπο με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή, λαμβανομένων υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 13ο
Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δύο (2) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η εργασία δεν
προσέλθει μέσα σε δύο (2) μέρες από την προαναφερόμενη χρονική
προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή.
Άρθρο 14ο
Περιεχόμενο της σύμβασης
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη και περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη
Τα προς προμήθεια είδη και η ποσότητά τους
Η τιμή
Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν
Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις
Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής
Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της εργασίας
Ο τρόπος παραλαβής των εργασιών

Άρθρο 15ο
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
•
Ο ανάδοχος που δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από την σύμβαση και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις καλείται
από τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ εντός πέντε (5) ημερών να συμμορφωθεί προς τις
υποχρεώσεις του ή τις δοθείσας προς αυτόν εγγράφως διαταγές.
•
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τα παραπάνω το δημοτικό
συμβούλιο μετά από εισήγηση του προϊσταμένου κηρύσσει αυτόν έκπτωτο,
στον οποίον κοινοποιείται και η σχετική απόφαση.
•
Αν δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
•
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεωτικά
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον
δεν εκτέλεσε τις εργασίες άμεσα.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση όταν:
•
•

Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, οι κατά νόμο κυρώσεις.
Άρθρο 16ο
Υποχρεώσεις Προμηθευτή - Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την αποστολή στον τόπο
εργασίας ειδικού προσωπικού για την διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήματος
προκύψει σχετικά με τις εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή.
Οι εργασίες θα γίνονται από την ημερομηνία που θα αναγραφεί στην σύμβαση
που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο έως 8/01/2019.
Άρθρο 17ο
Κρατήσεις – Επιβαρύνσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι ανάλογοι φόροι τέλη και κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα νόμιμα.
Το νομικό πρόσωπο βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A.
Άρθρο 18ο
Έξοδα δημοσίευσης
Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον
ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 και την αριθμ
27754/εγκ.11/2010 εγκύκλιο, που αφορά την πληρωμή δαπανών δημόσιας
διακήρυξης από τον ανάδοχο.
Άρθρο 19ο
Διαδικασία Παραλαβής-Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου
Όλες οι εργασίες θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή του ΝΠΔΔ
αφού πρώτα ενημερώνεται από τον ανάδοχο για τον τόπο και τον χρόνο που
θα εκτελεσθούν.
Άρθρο 20ο
Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου δεν θα
υπερβεί το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 17%,
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την
παράδοση των εργασιών, την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και
τον έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο
φόροι και βάρη.

Άρθρο 21ο:
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης
εργασίας, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
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