
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   79/2021 

Α)ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ,ΕΠΕΤΕΙΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΠΑΣΧΑ) 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Γ) ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
 

ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Α)ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ,ΕΠΕΤΕΙΩΝ,  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΠΑΣΧΑ) 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Γ) ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
  
 
ΠΙΣΤΩΣΗ       58.207,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 17% 
 
Κ.Α:00.6443.0002  «Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης  
                               (Εθνικών, τοπικών εορτών ,επετείων , Χριστούγεννων,Πάσχα)» 
Κ.Α:15.6162.0001  «Υπηρεσίες Ηχολήπτη για λειτουργία -υποστήριξη ειδικών τεχνικών  
                              εγκαταστάσεων»  
K.A:15.6471.0001   «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού»    
   

CPV:   92370000-5   Υπηρεσίες Τεχνικών Ηχου 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   79/2021 

Α)ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ,ΕΠΕΤΕΙΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΠΑΣΧΑ) 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Γ) ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών : 
α)«Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών  
      εορτών ,επετείων , Χριστούγεννων,Πάσχα)» 
β)«Υπηρεσίες Ηχολήπτη για λειτουργία -υποστήριξη ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων» και  
γ)«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού»   
       
 

     ΟΜΑΔΑ  Α.΄ ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ,ΤΟΠΙΚΩΝ  ΕΟΡΤΩΝ 

 ΕΝΟΤΗΑ  Α’ 

Εορτασμός 
Λεσβίων Αγίων 
2ο 
Δεκαπενθήμερο 
Ιουνίου 

Δημ. ενότητα.  Μυτιλήνης   Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα -MP3 player - ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης 
λειτουργίας εξέδρα 10 τ.μ. -  
                                                 

Εορτασμός 
Αποχώρησης 
Γερμανικών 
στρατευμάτων 

Δημ. ενότητα.  Μυτιλήνης : Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα -MP3 player - ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης 
λειτουργίας. 

Εορτασμός 
Μικρασιάτισσας 
Μάνας: Τέλος 
Αυγούστου 

Δημ. ενότητα.  Μυτιλήνης    Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ηχεία - 5 μικρόφωνα -  
   MP3 player - ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

Εορτασμός 28ης 
Οκτωβρίου 

Μυτιλήνη 25 ηχοβολιστικές μονάδες κατά μήκος της 
προκυμαίας Μυτιλήνης με 2 ενισχυτικές μονάδες 
1600 watt έκαστη, κονσόλα 16 channel - 6 ηχεία 
300 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους, 14 
μικρόφωνα δυναμικά SM 57 - 14 γερανοί 
μικροφώνων 

Παπάδος 8 ηχεία ισχύος 400 watt έκαστο - 2 ενισχυτές 2 x 
1600 watt - κονσόλα ήχου - 4 μικρόφωνα με βάσεις 
- MP3 player 

Σκόπελος Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 800 watt - 
4 ηχεία - 3 μικρόφωνα  

Πλωμάρι Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1400 watt 
- 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα - 1 MP3 player 

Ευεργέτουλας: 
Ίππειος 

3 συστήματα αποτελούμενα από: Αυτοενισχυόμενη 
κονσόλα 8 channel 2 x 800 watt - 2 ηχεία - 3 



 Κάτω 
Τρίτος 
                         
Κεραμιά 

μικρόφωνα - 1 MP3 player 

Πάμφιλα Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 800 watt - 
2 ηχεία - 3 μικρόφωνα - 1 MP3 player 

 

Εορτασμός 8ης 
Νοεμβρίου 

Μυτιλήνη 25 ηχοβολιστικές μονάδες κατά μήκος της 
προκυμαίας Μυτιλήνης με 2 ενισχυτικές μονάδες 
1600 watt έκαστη, κονσόλα 16 channel - 6 ηχεία 
300 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους, 14 
μικρόφωνα δυναμικά SM 57 - 14 γερανοί 
μικροφώνων 

 

Εορτασμός 
Πολυτεχνείου  
17/11 

Μυτιλήνη Ηχητικό σύστημα 2 kwatt - 4 ηχεία των 500 watt - 4 μικρόφωνα 
δυναμικά σε Stand - 2 MP3 player - 6 ηχοβολιστικές μονάδες με ενισχυτικό 
1000 watt 

Εορτασμός 
Εθνικής 
Αντίστασης 
24/11 

Μυτιλήνης  Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 watt - 4 ηχεία - 5 
μικρόφωνα -MP3 player - ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

Εορτασμός Αγίου 
Νικολάου  6/12 

Πλωμάρι Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 watt - 4 ηχεία - 3 
μικρόφωνα -MP3 player - ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

Εορτασμός ΟΗΕ 
24/10 

Μυτιλήνης  Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 watt - 4 ηχεία - 5 
μικρόφωνα - MP3 player - ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

 ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ  Β’ 

  Δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού, στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης 
και στολισμός στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Μυτιλήνης. 

Α 
 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Back Round μουσική σε όλο τον χώρο του  Χριστουγεννιάτικου χωριού. 

12 ηχεία 300 watt /8Ω έκαστο 
12 stand ηχείων 

14 speakon - speakon 50 μέτρων έκαστο 
2 Ενισχυτές ισχύος 2 x 1000 watt έκαστος 

Κονσόλα ήχου με 4 line input 

Β 
 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης ανάματος του Χριστουγεννιάτικου χωριού. 

- Ψηφιακή κονσόλα ήχου 48 in - 24 out 

- PA system 18 kwatt /3way 
- 12 monitor 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

- 2 wireless microphone for vocal  
- 3 wireless in ear monitor 

- Set drums & bass amplifier 700 watt 

- Μικρόφωνα - καλώδια - DI box  
Γ 
 

Ηχητική κάλυψη 4 μουσικών εκδηλώσεων (Live) . 

- Ψηφιακή κονσόλα ήχου 32 in - 16 out 



ΜΥΤΙΛΗΝΗ - PA system 10 kwatt /3way 

- 8 monitor 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 
- Μικρόφωνα - καλώδια - DI box  

 
 

ΟΜΑΔΑ   Β΄     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΡΓΑΤΟΩ
ΡΕΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 Λειτουργία καλωδιακής εγκατάστασης, επεξεργαστών, κονσόλας ήχου και 
φωτισμού, μεγαφώνων, θεατρικών προβολέων για τις διάφορες εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο   

Α)Αριθμός Παραστάσεων ,εκδηλώσεων κλπ  
   ανά μήνα 15Χ4μηνεςΧ10 Ωρες  ημερησίως = 600 
Β)Πρόβες 5Χ4 μηνες Χ6 Ωρες ημερησίως=120 

Β Φορητό ηχητικό σύστημα μεταφοράς, τοποθέτησης και χειρισμού αυτής σε 
διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Λεσβιακού 
καλοκαιριού 2020   
 

Α)Αριθμός Παραστάσεων ,εκδηλώσεων κλπ  ανά μήνα 15Χ 4μηνεςΧ 10 Ωρες   
ημερησίως = 600 
Β)Πρόβες 5Χ4 μηνες Χ 5 Ωρες =100 

Γ Στους διαφόρους πολιτιστικούς χώρους που ανήκουν στη Διεύθυνση όπως 
Δημοτική Πινακοθήκη Χαλήμ Μπέη κλπ  και σε εκδηλώσεις σεις που θα γίνουν 
σε δημοτικές Ενότητες    

Α)Αριθμός Παραστάσεων ,εκδηλώσεων κλπ  
   ανά μήνα 5 Χ 4 μηνεςΧ 3Ωρες  ημερησίως =  60 
  

Δ Εκτακτες εκδηλώσεις που δεν προβλέπονται ανωτέρω  20 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

04/07/2021 
 
ΤΣΑΜΑΚΙΑ 

ΟUΖΟ FEST 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 
P.A. system 2 way /10 kwatt 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 



5/07/2021 
 
ΤΣΑΜΑΚΙΑ 

OUZO FEST 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 

P.A. system 2 way /10 kwatt 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

10/07/2021 
ΠΛΩΜΑΡΙ 

OUZO FEST ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 

P.A. system 2 way /10 kwatt 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

12/07/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 
  

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 out 

P.A. system 4 way /32 kwatt 
12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

3 In ear monitor wireless  
3 vocal microphone wireless 

19/07/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΓΕΛ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 
P.A. system 2 way /2 kwatt 

8 vocal microphone wireless 
23/07/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 out 

P.A. system 4 way /32 kwatt 
12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

3 In ear monitor wireless  
3 vocal microphone wireless 

31/07/2021 
 
ΠΛΩΜΑΡΙ 

ΓΙΟΡΤΗ ΟΥΖΟΥ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 

P.A. system 2 way /10 kwatt 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

1/08/2021 
 
ΠΛΩΜΑΡΙ 

ΓΙΟΡΤΗ ΟΥΖΟΥ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 
Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 out 

P.A. system 4 way /32 kwatt 
12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

3 In ear monitor wireless  



3 vocal microphone wireless 
29/07/2021 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΚΑΣΤΡΟ Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 
 P.A. system 2 way /2 kwatt 
 8 vocal microphone wireless 
4/08/2021 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 out 
P.A. system 4 way /32 kwatt 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

3 In ear monitor wireless  
3 vocal microphone wireless 

18/08/2021 
 
ΓΗΠΕΔΟ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 
Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 out 

P.A. system 4 way /32 kwatt 
12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

3 In ear monitor wireless  

3 vocal microphone wireless 
30/08/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 out 
P.A. system 4 way /32 kwatt 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 
3 In ear monitor wireless  

3 vocal microphone wireless 
30/08/2021 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ -ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 out 

P.A. system 4 way /32 kwatt 
12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

3 In ear monitor wireless  
3 vocal microphone wireless 

 
 
 
 
 
 
 
 



          Κάθε τι άλλο προκύψει από τη σχετική σύμβαση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κάθε  
          εκδήλωση. 

Η ανάθεση της εργασίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1.-του 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. 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 της Διευθύνσεως 

Κοινωνικής Πρόνοιας  -Πολιτισμού –Παιδείας (Τμήμα Πολιτισμού) του Δήμου Μυτιλήνης και 
τις εντολές της υπηρεσίας και δεν θα ξεπεράσει το ποσό  των 58.207,50 €  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%.    
                                                                                  Μυτιλήνη       Μάρτιος 2020 
                                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   79/2021 

Α)ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ,ΕΠΕΤΕΙΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΠΑΣΧΑ) 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Γ) ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
      

 ΟΜΑΔΑ  Α΄ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ,ΕΠΕΤΕΙΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΠΑΣΧΑ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ    Α’ 

Εορτασμός 
Λεσβίων Αγίων 
2ο 
Δεκαπενθήμερο 
Ιουνίου 

Δημ. ενότητα.  Μυτιλήνης   Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 
channel 2 x 1200 watt - 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα -MP3 player 
- ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας εξέδρα 10 
τ.μ. -  
                                                 

    500,00 

Εορτασμός 
Αποχώρησης 
Γερμανικών 
στρατευμάτων 

Δημ. ενότητα.  Μυτιλήνης : Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 
channel 2 x 1200 watt - 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα -MP3 player 
- ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

    500,00 

Εορτασμός 
Μικρασιάτισσας 
Μάνας: Τέλος 
Αυγούστου 

Δημ. ενότητα.  Μυτιλήνης    Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 
channel 2 x 1200 watt - 4 ηχεία - 5 μικρόφωνα -  
   MP3 player - ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης 
λειτουργίας. 

    500,00 

Εορτασμός 
28ης 
Οκτωβρίου 

Μυτιλήνη25 ηχοβολιστικές μονάδες κατά μήκος της 
προκυμαίας Μυτιλήνης με 2 ενισχυτικές μονάδες 1600 watt 
έκαστη, κονσόλα 16 channel - 6 ηχεία 300 watt έκαστο με 
τα ενισχυτικά τους, 14 μικρόφωνα δυναμικά SM 57 - 14 
γερανοί μικροφώνων 

2.150,00 

Πάμφιλα Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 800 
watt -2 ηχεία - 3 μικρόφωνα - 1 MP3 player 

    400,00 

Παπάδος 8 ηχεία ισχύος 400 watt έκαστο - 2 ενισχυτές 2 x 
1600 watt - κονσόλα ήχου - 4 μικρόφωνα με βάσεις - MP3 
player 

    400,00 

Σκόπελος Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 800 
watt - 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα 

    400,00 

Πλωμάρι Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1400 
watt - 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα - 1 MP3 player 

    400,00 

Ευεργέτουλας: Ίππειος Κάτω Τρίτος  Κεραμιά3 συστήματα 
αποτελούμενα από: Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 
x 800 watt - 2 ηχεία - 3 μικρόφωνα - 1 MP3 player 

    400,00 



Εορτασμός 8ης 
Νοεμβρίου 

 Μυτιλήνη 25 ηχοβολιστικές μονάδες κατά μήκος της 
προκυμαίας Μυτιλήνης με 2 ενισχυτικές μονάδες 1600 watt 
έκαστη, κονσόλα 16 channel - 6 ηχεία 300 watt έκαστο με 
τα ενισχυτικά τους, 14 μικρόφωνα δυναμικά SM 57 - 14 
γερανοί μικροφώνων 

 1.800,00 

Εορτασμός 
Πολυτεχνείου  
17/11 
 

Μυτιλήνη Ηχητικό σύστημα 2 kwatt - 4 ηχεία των 500 watt 
- 4 μικρόφωνα δυναμικά σε Stand - 2 MP3 player - 6 
ηχοβολιστικές μονάδες με ενισχυτικό 1000 watt 

    600,00 
  
     

Εορτασμός 
Εθνικής 
Αντίστασης 
24/11 

Μυτιλήνης  Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ηχεία - 5 μικρόφωνα -MP3 player - 
ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

    500,00 

Εορτασμός 
Αγίου Νικολάου  
6/12 

Πλωμάρι Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ηχεία - 3 μικρόφωνα -MP3 player - 
ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

    500,00 

Εορτασμός 
ΟΗΕ 
24/10 

Μυτιλήνης  Αυτοενισχυόμενη κονσόλα 8 channel 2 x 1200 
watt - 4 ηχεία - 5 μικρόφωνα - MP3 player - 
ηλεκτρογεννήτρια 4 kva αθόρυβης λειτουργίας. 

    500,00 
  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ   Α’   9.550,00 

  
 

ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  

ΕΝΟΤΗΤΑ   Β’ 

Δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού, στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης και 
στολισμός στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Μυτιλήνης. 

Α 
 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Back Round μουσική σε όλο τον χώρο του  Χριστουγεννιάτικου 
χωριού. 
12 ηχεία 300 watt /8Ω έκαστο       

1.700,00 12 stand ηχείων 

14 speakon - speakon 50 μέτρων έκαστο 
2 Ενισχυτές ισχύος 2 x 1000 watt έκαστος 

Κονσόλα ήχου με 4 line input 

Β 
 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης ανάματος του Χριστουγεννιάτικου 
χωριού. 
- Ψηφιακή κονσόλα ήχου 48 in - 24 out       

2.500,00 - PA system 18 kwatt /3way 

- 12 monitor 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 
- 2 wireless microphone for vocal  

- 3 wireless in ear monitor 
- Set drums & bass amplifier 700 watt 

- Μικρόφωνα - καλώδια - DI box  
Γ Ηχητική κάλυψη 4 μουσικών εκδηλώσεων (Live) . 



 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

- Ψηφιακή κονσόλα ήχου 32 in - 16 out                       
2.500,00 - PA system 10 kwatt /3way 

- 8 monitor 1200 watt έκαστο με τα ενισχυτικά τους 

- Μικρόφωνα - καλώδια - DI box  

                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’   6.700,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α+Β(9.550,00+6.700,00) 16.250,00 

                                                  ΦΠΑ  17%   2.762.50 

                                     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 19.012.50 

 

ΟΜΑΔΑ B΄     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΡΓΑΤΟΩ
ΡΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΤΟΩ
ΡΑ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 Λειτουργία καλωδιακής εγκατάστασης, επεξεργαστών, κονσόλας ήχου και 
φωτισμού, μεγαφώνων, θεατρικών προβολέων για τις διάφορες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Θέατρο   

Α)Αριθμός Παραστάσεων ,εκδηλώσεων 
κλπ   ανά μήνα 15Χ4μηνεςΧ10 Ωρες  
ημερησίως    = 600 
Β)Πρόβες 5Χ4 μηνες Χ6 Ωρες 
ημερησίως=120  

600 
 
 
 
120 

5,00 € 
 
 
 
5,00 € 

3.000,00 € 
 
 
 
   600,00 € 
 

Β Φορητό ηχητικό σύστημα μεταφοράς, τοποθέτησης και χειρισμού αυτής σε 
διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Λεσβιακού 
καλοκαιριού 2020   

Α)Αριθμός Παραστάσεων ,εκδηλώσεων 
κλπ  ανά μήνα 15Χ 4μηνεςΧ 10 Ωρες   
ημερησίως = 600 
Β)Πρόβες 5Χ4 μηνες Χ 5 Ωρες =100 

600,00 
 
100 
 
 

5,00 € 
 
5,00 € 

3.000,00 € 
 
500,00 € 
 

Γ Στους διαφόρους πολιτιστικούς χώρους που ανήκουν στη Διεύθυνση όπως 
Δημοτική Πινακοθήκη Χαλήμ Μπέη κλπ  και σε εκδηλώσεις σεις που θα γίνουν σε 
δημοτικές Ενότητες    

Α)Αριθμός Παραστάσεων ,εκδηλώσεων 
κλπ  
   ανά μήνα 5 Χ 4 μηνεςΧ 3Ωρες  
ημερησίως =  60 

60 5,00 € 300,00 € 

Δ Εκτακτες εκδηλώσεις που δεν 
προβλέπονται ανωτέρω  

20 5,00 €    100,00 € 

                                                                             ΣΥΝΟΛΑ 7.500,00  € 

                                                                            ΦΠΑ 17%  1.275,00 € 



        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΟΜΑΔΑΣ Γ’ 8.775,00 € 

 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ  Γ’ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

Ημερομηνία 
και χώρος εκδ.  

Είδος 
εκδήλωσης –
Καλλιτέχνης 

Περιγραφή Ηχητικής 
κάλυψης 

  

04/07/2021 
 
ΤΣΑΜΑΚΙΑ 

ΟUΖΟ FEST    
 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 450,00   1.500,00 

P.A. system 2 way /10 kwatt 650,00 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

400,00 

5/07/2021 
 
ΤΣΑΜΑΚΙΑ 

OUZO FEST    

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 450,00 1.500,00 

P.A. system 2 way /10 kwatt 650,00 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

400,00 

10/07/2021 
ΠΛΩΜΑΡΙ 

OUZO FEST 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

   

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 450,00 1.500,00 

P.A. system 2 way /10 kwatt 650,00 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

400,00 

12/07/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 
  

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ    
 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 300,00  2.500,00 

  Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 
out 

300,00 

P.A. system 4 way /32 kwatt 1.000,00 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

600,00 

3 In ear monitor wireless  150,00 

3 vocal microphone wireless 150,00 

19/07/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΓΕΛ    
 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 400,00   1.300,00 

 P.A. system 2 way /2 kwatt 400,00 

8 vocal microphone wireless 500,00 

23/07/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

   

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 300,00   2.500,00 
 Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 

out 
300,00 

P.A. system 4 way /32 kwatt 1000,00 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

600,00 

3 In ear monitor wireless  150,00 



3 vocal microphone wireless 150,00 

31/07/2021 
 
ΠΛΩΜΑΡΙ 

ΓΙΟΡΤΗ ΟΥΖΟΥ    

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 450,00   1.500,00 
 
 

P.A. system 2 way /10 kwatt 650,00 

6 monitor 2 way 300 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

400,00 

1/08/2021 
ΠΛΩΜΑΡΙ 

ΓΙΟΡΤΗ ΟΥΖΟΥ    
 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 300,00 2.400,00 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 
out 

300,00 

P.A. system 4 way /32 kwatt 1000,00 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

500,00 

3 In ear monitor wireless  150,00 

3 vocal microphone wireless 150,00 

29/07/2021 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΚΙΒΩΤΟΣ 

   

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 32in-16 out 400,00  1.300,00 
 P.A. system 2 way /2 kwatt 400,00 

8 vocal microphone wireless 500,00 

4/08/2021 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΜΙΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 

   

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 300,00  2.500,00 
  Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 

out 
300,00 

P.A. system 4 way /32 kwatt 1000,00 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

600,00 

3 In ear monitor wireless  150,00 

3 vocal microphone wireless 150,00 

18/08/2021 
ΓΗΠΕΔΟ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ    

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 300,00 2.500,00 
  Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 

out 
300,00 

P.A. system 4 way /32 kwatt 1000,00 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

600,00 

3 In ear monitor wireless  150,00 

3 vocal microphone wireless 150,00 

30/08/2021 
 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΙΔΗΣ    
 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 300,00 2.500,00 

  Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 
out 

300,00 

P.A. system 4 way /32 kwatt 1000,00 

12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

600,00 

3 In ear monitor wireless  150,00 

3 vocal microphone wireless 150,00 

30/08/2021 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
-ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

   

 Ψηφιακή κονσόλα ήχου FOH 48in-48 out 300,00 2.500,00 
 Ψηφιακή κονσόλα ήχου monitor 48in-48 300,00 



out   
 P.A. system 4 way /32 kwatt 1000,00 

 12 monitor 2 way 1200 watt έκαστο με τα 
ενισχυτικά τους 

600,00 

 3 In ear monitor wireless  150,00 

 3 vocal microphone wireless 150,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 26.000,00 26.000,00 

  ΦΠΑ 17%   4.420,00   4.420,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 30.420,00 30.420,00 

 
             

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ    
16.250+7.500,00+26.000,00= 49.750,00  

49.750,00 

 ΦΠΑ 17%   8.457,50    

 ΣΥΝΟΛΟ 58.207,50 
 

 
                                                                                     Μυτιλήνη        Μάρτιος  2021 
                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                     
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   79/2021 

Α)ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ,ΕΠΕΤΕΙΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΠΑΣΧΑ) 
Β)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Γ) ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο  1ο 
Αντικείμενο συγγραφής  

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης: 
 α)«Ηχητική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης (Εθνικών, τοπικών 
εορτών ,επετείων , Χριστούγεννων,Πάσχα)» 
β)«Υπηρεσίες Ηχολήπτη για λειτουργία -υποστήριξη ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων» και  
γ)«Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού»   
          Η δαπάνη για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα  

        ακόλουθα: 
 Την ενοικίαση του τεχνικού εξοπλισμού που χρειάζεται ανάλογα με τις ανάγκες των 

εκδηλώσεων (ηχεία, μόνιτορ, μικρόφωνα, ενισχυτές, κ.λ.π)  

 Την μεταφορά του παραπάνω εξοπλισμού. 

 Την εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού εγκαίρως πριν από την εκδήλωση 

 Την απεγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού εγκαίρως μετά το πέρας της κάθε 

εκδήλωσης. 

 Την ρύθμιση της ηχητικής εγκατάστασης 

 Την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης από έμπειρο προσωπικό της 

ηχητικής εγκατάστασης 

 Τις αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού προσωπικού (τεχνικών, ηχοληπτών 

κ.λ.π.) 

 
Άρθρο  2ο 

Προϋπολογισμός της εργασίας 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων 

επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (58.207,50) 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)” , και με τις σχετικές  
τροποποιήσεις του και ιδίως του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 

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: 
- Η Σύμβαση 
- Η Διακήρυξη 
- Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
- Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  της  μελέτης  
- Η συγγραφή υποχρεώσεων  
- Τα από τον οικονομικό φορέα πλήρη τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν από την προσφορά. 

 
Άρθρο 5ο 

Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως 
31/12/2021. 

Άρθρο 6ο 
Διαδικασία Παραλαβής 

Όλες οι εργασίες  θα παραλαμβάνονται  από την αρμόδια επιτροπή και με την σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την έγκριση αυτών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 
219 του Ν. 4412/2016.  

Άρθρο  7ο 
Τεχνικά Στοιχεία 

Αναλυτικά οι προβλεπόμενες εργασίες αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 
περιλαμβάνουν δαπάνες μίσθωσης και τοποθέτησης συστημάτων ήχου,  , επιπλέον 
υποστηρικτικών συστημάτων  αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των τεχνικών - 
ηλεκτρολόγων - εργατών που θα πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση και λειτουργία του 
εξοπλισμού τις ημέρες που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις.  

Άρθρο 8ο 
Υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από την υπογραφή της σύμβασης να προβεί στις απαραίτητες 
εργασίες,  σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας ,η οποία εγκαίρως θα ενημερώνει για την 
ακριβή ημερομηνία και τον τόπο της κάθε εκδήλωσης καθώς και για τον αναγκαίο εξοπλισμό 
που θα απαιτηθεί. Ο ανάδοχος  υποχρεούται μετά από έγγραφη εντολή από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Κοιν.Προστασίας –Πολιτισμού – Παιδείας) να εκτελεί  τις 
εργασίες  που θα του ζητηθούν.  
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από κάθε εκδήλωση να καταθέτει στο γραφείο της 
Υπηρεσίας ,τον προϋπολογισμό της κάθε εκδήλωσης.  

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. Επειδή η κάθε εκδήλωση έχει τις 
ιδιαιτερότητές της και προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες πραγματοποίησής της ο 
εντολέας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο μισθώσεις ηχητικών  και άλλου 
εξοπλισμού που δεν αναφέρονται στην μελέτη. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης 
εκδηλώσεων. 



Άρθρο 10ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 11ο 
Εγγυήσεις 

1)  Για την συμμετοχή απαιτείται η παροχή εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 1% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας (καθαρή 
αξία) των προσφερόμενων ειδών 
2) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 12ο   
Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσματος 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 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 είκοσι (20 ) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα  στην 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 
• 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 Δήμαρχο 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 του Δήμου, 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.   
Η παροχή των Υπηρεσιών θα αρχίσει  από την ημερομηνία που θα υπογραφεί η σύμβαση   με 
τον ανάδοχο έως και 31/12/2021.- 

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 Δήμου Μυτιλήνης, 
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  πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών 
(58.207,50) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%. 
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών του εντολοδόχο,  ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, μετά την έγκριση του 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικειμένου, 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 του άρθρου  273 του Ν.3463/2006, το 
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 
  
                                                                                  Μυτιλήνη         Μάρτιος  2021 
                                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ          

 
Ημερομηνία, ……………………………………. 

Προς:  Δήμο Μυτιλήνης  
             Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας και Πολιτισμού 
              -Τμήμα Πολιτισμού 

  
 

 

Ο προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω  Πίνακα   και να τον υποβάλει σε σφραγισμένο Φάκελο 

’’Οικονομική Προσφορά’’. 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Α/Α) 
 ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ –ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 

  

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
    ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ,ΕΠΕΤΕΙΩΝ,  
    ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΠΑΣΧΑ) 
 
 

    

1       

2               

3     

4     

5     

6     

 ΣΥΝΟΛΟ         ………………..€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ        ……………….€ 

                                                                  ΦΠΑ 17%        ……………….€ 

                                                                                               ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ        ……………….€ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ετήσιο κόστος (μη 

συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : …………………………(……) ημέρες  
 



Συντήρηση μετά το πέρας  της διετούς εγγύησης 

(Σημείωση : Δεν Συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

έργου). 

  

   Για τον προσφέροντα 
                                                                                                        Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
                                                                                                       (Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)  

 
  


