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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ερεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 2019 ηνπ ΝΠΔΔ Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ &
Σνπξηζκνχ Δήκνπ Λέζβνπ.
πγθεθξηκέλα αθνξά εξγαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Λεζβηαθνχ
Καινθαηξηνχ 2019, ηνπ Φεζηηβάι Γπλαηθψλ ζηελ Εξεζφ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη θάζε
άιιεο πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο πνπ δηεμαρζεί έσο 31/12/2019. Επίζεο πεξηιακβάλεη
εξγαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο ε Παλειιήληα πλάληεζε
Αλάπηπμεο Κσπειαζίαο, ε Aegean Reggata 2019, o εκηκαξαζψληνο Μεζνηφπνπ θαη θάζε
άιιε αζιεηηθή εθδήισζε πνπ ζα δηεμαρζεί έσο 31/12/2019
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εθδήισζεο νη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ
πεξηιακβάλνπλ :
Μίζζσζε θαη ηνπνζέηεζε:
α) ΖΥΖΣΗΚΑ 32 Kwatt γηα θάιπςε ζπλαπιηώλ
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ηρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 20 hz έσο 20 khz ηζρχνο 32 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 8 Aux FOH
- Κνλζφια ήρνπ 48 εηζφδσλ κε 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο Reverb & delay
- MONITOR Effect Rack κε 12 κεραλέο compressor - 6 κεραλέο Reverb & delay - 12
equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
16 θηλεηέο θεθαιέο BIM 7R
4 (lampar) κε 24 par 64 ειεγρφκελα απφ αλεμάξηεηα Dimmer
2 Μεραλέο θαπλνχ
2 Πξνβνιείο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR.
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
Back Line:
Πιήξεο set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys

β) ΖΥΖΣΗΚΑ 10 Kwatt
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ηρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 10 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 32 εηζφδσλ κε 12 Aux θαη 2 effect
- 8 monitor 500 watt 2 way
- Μηθξφθσλα - DI box.
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
Αλάξηεζε ζε ηδίληα χςνπο 5 κέηξσλ κε Trees 9 κέηξσλ.
Ο θσηηζκφο ζα πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
Μεράλεκα θαπλνχ
Πξνβνιέαο παξαθνινχζεζεο 1200 watt MSR
Κνλζφια θσηηζκνχ γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ
γ ) ΖΥΖΣΗΚΑ κηθξώλ ηνπηθώλ ζρεκάησλ θαη κνπζηθήο Back round
Ηρεηηθφ ζχζηεκα 3 kwatt
1 θνλζφια ήρνπ 16 channel 4 Aux
4 ερεία 2 way 800 watt
Μηθξφθσλα - MP3 player
ΦΧΣΗΜΟ
4 Σδίληα χςνπο 3 κέηξσλ κε πξνβνιείο HQI 1000 watt
δ) ΖΥΖΣΗΚΑ γηα ζέαηξν
ην ερεηηθφ ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ηρεία απφθξηζεο ζπρλνηήησλ απφ 40 hz έσο 17 khz ηζρχνο 2 kwatt κε ηα εληζρπηηθά ηνπο
- Κνλζφια ήρνπ 16 εηζφδσλ κε 6 Aux θαη 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αζχξκαηα κηθξφθσλα πέηνπ
- 4 κηθξφθσλα ππθλσηηθά shot gun
- Καιψδηα ζπλδέζεσλ - Multi
ΦΧΣΗΜΟ
χζηεκα αλάξηεζεο κε Support 12 x 12 γηα ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ.
Ο θσηηζκφο πξαγκαηνπνηείηε κε:
16 led par RGB
20 ζεαηξηθά θψηα fresnel 1 kwatt
15 ζεαηξηθά θψηα κε καραίξηα θαη ίξηδα 800 watt
Κνλζφια θσηηζκνχ: γηα ρεηξηζκφ ησλ αλσηέξσ.
ε) HXHTIKA ζπζηήκαηα αλαθνηλψζεσλ θαη κνπζηθήο Back round
ζη) ΠΡΟΒΟΛΗΚΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen κε αλάιπζε 1920 x 1080
- Οζφλε 300 x 400 cm. ζηεξηδφκελε ζε βάζεηο χςνπο 5 κέηξσλ

δ) ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ
Γελλήηξηα 150 KVA αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη εμφδνπο 3 x 63A & 3 x 125A.
πκπεξηιακβάλνληαη ηα θαχζηκα.
ε) ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ
Ρεπκαηνδφηηζε απφ θεληξηθνχο πίλαθεο ηνπ Δήκνπ. Παξνρέο 5 x 25 mm & 5 x 16 mm
κήθνπο 100 κέηξσλ Πίλαθεο δηαλνκήο θνξηίσλ.
Η ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεηαη απφ Σερλνιφγν ειεθηξνιφγν.
ζ) ΣΔΝΣΔ
Σέληα ηχπνπ παγφδαο δηαζηάζεσλ 3 x 3 κέηξσλ απφ PVC. νο παγφδαο θαηψηεξν 245 cm αλψηεξν 330 cm
η ) ΔΞΔΓΡΑ
.Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο θάζε εθδήισζεο νη εμέδξεο ζα είλαη απιέο ή κε βαζκίδεο.
Η εμέδξα αλαπηχζζεηαη αλα ηεηξαγσληθφ κέηξν ην δε χςνο δηακνξθψλεηε απφ 15 cm έσο
150 cm . Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο θάζε εθδήισζεο νη εμέδξεο ζα είλαη απιέο ή κε
βαζκίδεο
ηα) ΚΑΘΗΜΑΣΑ
500 Καζίζκαηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη πιαζηηθή έδξα
ηβ)ΣΡΑΠΔΕΗΑ
10 Σξαπέδηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη θαπάθη κειακίλεο θαθέ δηαζηάζεσλ 180 x 55 cm.
ηγ)ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ
Πηπζζφκελα θηγθιηδψκαηα απηνζηήξηρηα κήθνπο 2 κέηξα έθαζην. Σα θηγθιηδψκαηα λα έρνπλ
ζχζηεκα θιεηδψκαηνο κεηαμχ ηνπο. Σν κέγηζην κήθνο πνπ ζα κπνξεί λα δηαηεζεί ζε
εθδήισζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 60 κέηξα ήηνη δηάζεζε έσο 30 θηγθιηδσκάησλ.
ηδ) ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξίπησζεο 1 θαη 2)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ηρνιήπηεο θσηηζηέο & ειεθηξνιφγνη κε
αθαδεκατθή πηζηνπνίεζε - εκπεηξία. Καη εξγάηεο. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε
αζθαιηζηηθή θάιπςε.
ηε) ΔΡΓΑΗΔ TEXNIKΧΝ (γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξίπησζεο 3 θαη 4)
Σερληθνί ππνζηήξημεο ησλ εθδειψζεσλ. Ηρνιήπηεο θαη ειεθηξνιφγνο κε αθαδεκατθή
πηζηνπνίεζε. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε
ηζη) Αλαθνηλώζεηο
Αλαθνηλψζεηο κε απηνθίλεην (ληνπληνχθα). Ιζρχο ζπζηήκαηνο αλαθνηλψζεσλ 100 watt. Η
αλαθνίλσζε αθνξά ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ησλ Δεκνηηθψλ Ελνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηε ε εθδήισζε. Ο ρξφλνο ησλ αλαθνηλψζεσλ είλαη 1 ψξα αλά εθδήισζε.

Υξφλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο, έσο 31/12/2019
Σφπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη φιεο νη Δεκνηηθέο Ελφηεηεο ηνπ Δήκνπ Λέζβνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. ην Ν.4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 116 θαη 117
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
3. ην Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
4. ην Π.Δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Δηαηάθηεο»
5. ηηο ηξνπνπνηεηηθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ.
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ.
Σν ηειηθφ χςνο ηεο δαπάλεο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΔΔ Πνιηηηζκνχ
Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ Δήκνπ Λέζβνπ θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζα μεπεξάζεη
ην όξην ησλ 50.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 17%.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΡΕΙΓΑΦΗ
1

2

ΗΧΗΣΙΚΑ 32 Kwatt για κάλυψη ςυναυλιϊν
Στο θχθτικό ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνονται:
- Ηχεία απόκριςθσ ςυχνοτιτων από 20 hz ζωσ 20 khz ιςχφοσ 32
kwatt με τα ενιςχυτικά τουσ
- Κονςόλα ιχου 48 ειςόδων με 8 Aux FOH
- Κονςόλα ιχου 48 ειςόδων με 24 Aux MONITOR
- FOH Effect Rack με 12 μθχανζσ compressor - 6 μθχανζσ Reverb &
delay
- MONITOR Effect Rack με 12 μθχανζσ compressor - 6 μθχανζσ
Reverb & delay - 12 equalizer
- 18 monitor 1200 watt 2 way
- Μικρόφωνα - DI box.
- Καλϊδια ςυνδζςεων - Multi
ΦΩΣΙΜΟ
Σφςτθμα ανάρτθςθσ με Support 12 x 12 για τοποκζτθςθ φωτιςμοφ.
Ο φωτιςμόσ πραγματοποιείτε με:
16 led par RGB
16 κινθτζσ κεφαλζσ BIM 7R
4 (lampar) με 24 par 64 ελεγχόμενα από ανεξάρτθτα
Dimmer
2 Μθχανζσ καπνοφ
2 Ρροβολείσ παρακολοφκθςθσ 1200 watt MSR.
Κονςόλα φωτιςμοφ: για χειριςμό των ανωτζρω.
Back Line:
Ρλιρεσ set Drums
Bass amplifier
2 GTR amplifier
1 Electrets Piano 88 keys
Αναλόγια μουςικϊν
ΗΧΗΣΙΚΑ 10 Kwatt
Στο θχθτικό ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνονται:
- Ηχεία απόκριςθσ ςυχνοτιτων από 40 hz ζωσ 17 khz ιςχφοσ 10
kwatt με τα ενιςχυτικά τουσ
- Κονςόλα ιχου 32 ειςόδων με 12 Aux και 2 effect
- 8 monitor 500 watt 2 way
- Μικρόφωνα - DI box.
- Καλϊδια ςυνδζςεων - Multi
ΦΩΣΙΜΟ

Σφνολο
Εκδθλϊςεων

Ρροχπολογιςμόσ
ανά εκδιλωςθ

ΣΥΝΟΛΑ

2

2.400,00€

4.800,00€

8

900,00€

7.200,00€

3

4

5
6

7

8

9

10

Ανάρτθςθ ςε τηίνια φψουσ 5 μζτρων με Trees 9 μζτρων.
Ο φωτιςμόσ κα πραγματοποιείτε με:
16 led par RGB
Μθχάνθμα καπνοφ
Ρροβολζασ παρακολοφκθςθσ 1200 watt MSR
Κονςόλα φωτιςμοφ για χειριςμό των ανωτζρω
ΗΧΗΣΙΚΑ μικρϊν τοπικϊν ςχημάτων και μουςικήσ Back round
Ηχθτικό ςφςτθμα 3 kwatt
1 κονςόλα ιχου 16 channel 4 Aux
4 θχεία 2 way 800 watt
Μικρόφωνα - MP3 player
ΦΩΣΙΜΟ
4 Τηίνια φψουσ 3 μζτρων με προβολείσ HQI 1000 watt
ΗΧΗΣΙΚΑ για θέατρο
Στο θχθτικό ςφςτθμα ςυμπεριλαμβάνονται:
- Ηχεία απόκριςθσ ςυχνοτιτων από 40 hz ζωσ 17 khz ιςχφοσ 2 kwatt
με τα ενιςχυτικά τουσ
- Κονςόλα ιχου 16 ειςόδων με 6 Aux και 2 effect
- 2 monitor 500 watt 2 way
- 8 αςφρματα μικρόφωνα πζτου
- 4 μικρόφωνα πυκνωτικά shot gun
- Καλϊδια ςυνδζςεων - Multi
ΦΩΣΙΜΟ
Σφςτθμα ανάρτθςθσ με Support 12 x 12 για τοποκζτθςθ φωτιςμοφ.
Ο φωτιςμόσ πραγματοποιείτε με:
16 led par RGB
20 κεατρικά φϊτα fresnel 1 kwatt
15 κεατρικά φϊτα με μαχαίρια και ίριδα 800 watt
Κονςόλα φωτιςμοφ: για χειριςμό των ανωτζρω.
HXHTIKA ςυςτιματα ανακοινϊςεων και μουςικισ Back round
ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ
- Videoproject 5000 ansi-lumen με ανάλυςθ 1920 x 1080
- Οκόνθ 300 x 400 cm. ςτθριηόμενθ ςε βάςεισ φψουσ 5 μζτρων
ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΡΕΤΜΑΣΟ
Γεννιτρια 150 KVA ακόρυβθσ λειτουργίασ. Ραρζχει εξόδουσ 3 x
63A & 3 x 125A. Συμπεριλαμβάνονται τα καφςιμα.
ΗΛΕΚΣΡΟΔΟΣΗΗ
ευματοδότιςθ από κεντρικοφσ πίνακεσ του Διμου. Ραροχζσ 5 x
25 mm & 5 x 16 mm μικουσ 100 μζτρων Ρίνακεσ διανομισ
φορτίων.
Η θλεκτροδότθςθ κα γίνεται από Τεχνολόγο θλεκτρολόγο.
ΣΕΝΣΕ
Τζντα τφπου παγόδασ διαςτάςεων 3 x 3 μζτρων από PVC
Φψοσ παγόδασ κατϊτερο 245 cm - ανϊτερο 330 cm.
ΕΞΕΔΡΑ
Η εξζδρα αναπτφςςεται ανα τετραγωνικό μζτρο το δε φψοσ
διαμορφϊνετε από 15 cm ζωσ 150 cm

600,00€

17
11.900,00€
100,00€

800,00€

3

3.300,00

300,00€

7

200,00€

1.400,00€

1

250,00€

250,00€

1

600,00€

600,00€

1

100,04€

100,04€

1

250,00

250,00

30

Συνολικά ςτισ
30
εκδθλϊςεισ

5.120,00€

11

12

13

14

15

16

Τιμι τετραγωνικοφ 8,00€
ΚΑΘΙΜΑΣΑ
Κακίςματα με μεταλλικό ςκελετό και πλαςτικι ζδρα.
Τιμι κακίςματοσ 1,00€
ΣΡΑΠΕΖΙΑ
Τραπζηια με μεταλλικό ςκελετό και καπάκι μελαμίνθσ καφζ
διαςτάςεων 180 x 55 cm.
Τιμι τραπεηιοφ 10,00€
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ
Ρτυςςόμενα κιγκλιδϊματα αυτοςτιριχτα μικουσ 2 μζτρα ζκαςτο.
Τα κιγκλιδϊματα να ζχουν ςφςτθμα κλειδϊματοσ μεταξφ τουσ.
Μζγιςτθ ποςότθτα ςε εκδιλωςθ ζωσ 30 κιγκλιδϊματα ςυνολικοφ
μικουσ 60 μζτρων.
Τιμι κιγκλιδϊματοσ (2 μζτρων) 6,00€
ΕΡΓΑΙΕ TEXNIKΩΝ (περίπτωςη 1 και 2)
Τεχνικοί υποςτιριξθσ των εκδθλϊςεων. Ηχολιπτεσ φωτιςτζσ &
θλεκτρολόγοι με ακαδθμαϊκι πιςτοποίθςθ - εμπειρία. Και εργάτεσ.
Πλοι οι εργαηόμενοι ζχουν πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ.
ΕΡΓΑΙΕ TEXNIKΩΝ (περίπτωςη 3 και 4)
Τεχνικοί υποςτιριξθσ των εκδθλϊςεων. Ηχολιπτθσ και
θλεκτρολόγοσ με ακαδθμαϊκι πιςτοποίθςθ. Πλοι οι εργαηόμενοι
ζχουν πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ.
ΠΡΟΒΟΛΗ
Ανακοινϊςεισ με αυτοκίνθτο (ντουντοφκα). Ιςχφσ ςυςτιματοσ
ανακοινϊςεων 100 watt. Η ανακοίνωςθ αφορά τθν γεωγραφικι
περιοχι των Δθμοτικϊν Ενοτιτων που πραγματοποιείτε θ
εκδιλωςθ. Ο χρόνοσ των ανακοινϊςεων είναι 1 ϊρα ανά
εκδιλωςθ.

4

3

640 τ.μ.
Σφνολο
κακιςμάτων
875 τεμάχια
Σφνολο
τραπεηιϊν
10 τεμάχια

180,00€

540,00€

10

250,00€

2.500,00€

20

150

3.000,00€

20

40

800,00€

ΘΕΩΗΘΗΚΕ

Αικατερινάκθ Σωτθρία

100,00€

3

Σφνολο
ΦΡΑ 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ.

875,00€

Ο ΡΟΕΔΟΣ του Ν.Ρ.Δ.Δ.

ΨΑΟΡΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΟΣ

42.735,04€
7.264,96€
50.000,00€

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
Ν.Π.Γ.Γ. ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ &
ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ

ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΟΤ ΝΠΓΓ

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
Άξζξν 1ν
Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηηο εξγαζίεο ερεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ πνιηηηζηηθψλ
θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ΝΠΔΔ γηα ην 2019 . Ωο ηερληθή ππνζηήξημε λνείηαη ε παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ερεηηθήο θάιπςεο, θαιιηηερληθνχ θσηηζκνχ, θαη
άιινπ εμνπιηζκνχ φπσο πηπζζφκελσλ θηγθιηδσκάησλ , ηεληψλ, ηξαπεδνθαζηζκάησλ,
κεηαθνξάο,
ζπλαξκνιφγεζεο
θαη
απνζπλαξκνιφγεζεο
θαηαζθεπψλ,
εμεδξψλ,
ξεπκαηνδφηεζεο, βάξδηαο ηερληθνχ, θχιαμεο θ.ι.π.
Άξζξν 2ν
Πξνϋπνινγηζκόο ηεο εξγαζίαο
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000,00 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 17%.
Άξζξν 3ν
Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)” , θαη κε ηηο ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019
2. Σνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα ηελ
παξ. 4 θαη ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06.
3. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο απηφο ηζρχεη.
Άξζξν 4ν
πκβαηηθά ηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
- Η χκβαζε
- Η Δηαθήξπμε
- Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
- Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
- Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο
- Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
- Σα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ πξνζθνξά.
Άξζξν 5ν
Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο
31/12/2019.

Άξζξν 6ν
Γηαδηθαζία Παξαιαβήο
Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη κ εηελ ζχληαμε ησλ
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε απηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 7ν
Σερληθά ηνηρεία
Αλαιπηηθά νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη
πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο κίζζσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ζπζηεκάησλ ήρνπ, θσηηζκνχ, επηπιένλ
ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ
ακνηβέο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ηερληθψλ ειεθηξνιφγσλ - εξγαηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
εμνπιηζκνχ ηηο εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο.
Άξζξν 8ν
Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΝΠΔΔ ε νπνία εγθαίξσο
ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ηεο θάζε εθδήισζεο θαζψο θαη γηα
ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ πνπ ζα απαηηεζεί. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ έγγξαθε
εληνιή απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΝΠΔΔ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Σνπξηζκνχ λα
εθηειεί ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.
Επίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ θάζε εθδήισζε λα θαηαζέηεη ζην γξαθείν ηνπ
ΝΠΔΔ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θάζε εθδήισζεο.
Άξζξν 9ν:
Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα
Είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. Επεηδή ε θάζε εθδήισζε έρεη ηηο
ηδηαηηεξφηεηέο ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο ν
εληνιέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν κηζζψζεηο ερεηηθψλ θσηηζκνχ
θαη άιινπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε. Επίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα
αθχξσζεο εθδειψζεσλ.

Άξζξν 10ν
Σξόπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ
Η εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
Άξζξν 11ν
Δγγπήζεηο
1) Δελ απαηηείηαη (αξζ. 72 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4412/2016) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ.
2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 12ν

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ-Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε
ηηκή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή εθόζνλ
έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη
απνδεθηή κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Άξζξν 13ν
Τπνγξαθή ζύκβαζεο
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε
είθνζη (20 ) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε
ρξνληθή πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ
απηή.
Άξζξν 14ν
Πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
πεξηιακβάλνληαη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
Η ηηκή
Ο ηφπνο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ
Οη πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ο ηξφπνο επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ
Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο
Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
Ο ηξφπνο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ

Άξζξν 15ν
Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ
•
Ο αλάδνρνο πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ ζχκβαζε θαη ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΝΠΔΔ
εληφο πέληε (5) εκεξψλ λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή ηηο δνζείζαο πξνο
απηφλ εγγξάθσο δηαηαγέο.
•
Εάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηα παξαπάλσ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κεηά
απφ εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ θεξχζζεη απηφλ έθπησην, ζηνλ νπνίνλ θνηλνπνηείηαη θαη ε
ζρεηηθή απφθαζε.
•
Αλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ
ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ
έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Δ
ηνπ ΝΠΔΔ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
•
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ππνρξεσηηθά απφ ηελ
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ εθηέιεζε ηηο
εξγαζίεο άκεζα.

Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε
φηαλ:
•
•

Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα
πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, νη θαηά λφκν θπξψζεηο.
Άξζξν 16ν
Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηή - Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ απνζηνιή ζηνλ ηφπν εξγαζίαο εηδηθνχ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ δηεπζέηεζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηηο
εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αλαγξαθεί ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν έσο 31/12/2019.
Άξζξν 17ν
Κξαηήζεηο – Δπηβαξύλζεηο
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη αλάινγνη θφξνη ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα
ηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα λφκηκα.
Σν λνκηθφ πξφζσπν βαξχλεη ν αλάινγνο Φ.Π.A.
Άξζξν 18ν
Έμνδα δεκνζίεπζεο
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009 θαη ηελ αξηζκ 27754/εγθ.11/2010 εγθχθιην, πνπ αθνξά ηελ
πιεξσκή δαπαλψλ δεκφζηαο δηαθήξπμεο απφ ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 19ν
Γηαδηθαζία Παξαιαβήο-Υξόλνο παξάδνζεο-Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ
Όιεο νη εξγαζίεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή ηνπ ΝΠΔΔ αθνχ πξψηα
ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα εθηειεζζνχλ.
Άξζξν 20ν
Σξόπνο πιεξσκήο
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ δελ ζα ππεξβεί ην
πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (50.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
17%.
Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρν, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηνλ έιεγρν απφ
ην ειεγθηηθφ ζπλέδξην.
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε.

Άξζξν 21ν:
Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εξγαζίαο,
επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν.3463/2006, ην άξζξν
227 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/2016
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