
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 07/05/2019
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                Αρ. Πρωτ.: 18195
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                      
Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2132030665 FAX: 2132030630  
email:triantafyllidou@dionysos.gr
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CPV: 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων)
19REQ004598354

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  2354/17413/24-04-2019(ΑΔΑ:ΨΙ00Ω93-Τ08)Απόφαση  του
Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η  03  /2019   Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή, όπως συντάχθηκε
από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και η διενέργεια της
Προμήθειας  Υπηρεσίας  για  την  “Ηχητική  και  Φωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου”
συνολικής δαπάνης 24.791,32  €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ο Δήμος θα προχωρήσει με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
(Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  αποκλειστικά  βάσει  τιμής στην  ανάθεση και  τη  σύναψη  σύμβασης   για  την  παροχή
υπηρεσιών αναδόχου για την Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με
την  03  /2019   Τεχνική  Έκθεση  -  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την επιτυχή πραγματοποίηση των πολιτιστικών – αθλητικών - επιμορφωτικών εκδηλώσεων του Δήμου,
αναγκαία προϋπόθεση είναι η ηχοφωτιστική τους κάλυψη.  Ο αριθμός των εκδηλώσεων που προγραμματίζο-
νται για το τρέχον έτος είναι 55 (πενήντα πέντε) κατά προσέγγιση και πραγματοποιούνται τόσο σε εσωτερικούς
χώρους, όπως είναι τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου, όσο και σε εξωτερικούς για τις πανηγύρεις, τα Διονύσια
κ.α.  Ο αριθμός αυτός είναι εκτίμηση με δεδομένες τις ανάγκες που υπήρξαν την περσινή χρονιά και δύναται να
τροποποιηθεί κατά τις υπάρχουσες συνθήκες.

Με βάση την κατανομή των εκδηλώσεων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξουν επτά (7) προ-
σεγγίσεις όσον αφορά την ηχοφωτιστική κάλυψη τους.

1η  κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού  
2η κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού  
3η κατηγορία – Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού για την
κάλυψη χορωδιακών συναυλιών
4η κατηγορία - Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας με ενοικίαση εξοπλισμού 
5η κατηγορία - Παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου
Εργασίες:
6η κατηγορία - Παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου
Εργασίες
7η κατηγορία – Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει, προκειμένου να θεωρηθεί μειοδότης, θα πρέπει να
καταθέσει προσφορά για όλες τις αναγραφόμενες κατηγορίες και όχι επιλεκτικά, διότι το άθροι-
σμα των επιμέρους κατηγοριών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.791,32 € και αναλύεται στις
κατηγορίες του παρακάτω πίνακα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 799521003

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟ-
ΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ

ΠΡΟΒΩΝ
ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΣ ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ ΕΚ-

ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€) 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟ-
ΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1

Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστι-
κών  κέντρων:  σύνδεση,
εποπτεία  υπάρχοντος  εξο-
πλισμού  των  Πολιτιστικών
κέντρων.

8 20 160 24 48,00 1.152,00

2

Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστι-
κών κέντρων με επιπρόσθε-
τη  ενοικίαση  εξοπλισμού:
ενοικίαση  μηχανημάτων  ή
τεχνικών  μέσων  μετά  των
απαραίτητων  υλικών  (ενι-
σχυτές,  ηχεία,  μικρόφωνα
ασύρματα  και  ενσύρματα,
καλωδιώσεις  κλπ.)  που
απαιτούνται  ως  έξτρα  του
πάγιου  ηχοφωτιστικού  εξο-
πλισμού  των  πολιτιστικών
κέντρων, καθώς και ο χειρι-
σμός  και  η  εποπτεία  της
χρήσης  τους  κατά  την
πραγματοποίηση  εκδήλω-
σης (π.χ. χορωδιακά φεστι-
βάλ, εκδηλώσεις με ύπαρξη
ορχηστρών κ.α.)

3 60 180 10 202,00 2.020,00

3

Εκδηλώσεις  μικρής  εμ-
βέλειας  σε  εξωτερικούς
χώρους  με  ενοικίαση  εξο-
πλισμού για την κάλυψη χο-
ρωδιακών  συναυλιών ή  μι-
κρά live music σε εξωτερικό
χώρο, με συμμετοχή επαγ-
γελματία  DJ:  ενοικίαση μη-
χανημάτων,  ο  χειρισμός
τους  και  η  εποπτεία  τους
κατά  την  πραγματοποίηση
χορωδιακής  συναυλίας  σε
εξωτερικό χώρο.

1 109 109 7 363,00 2.541,00

4

Εκδηλώσεις  μεσαίας  εμ-
βέλειας με ενοικίαση εξοπλι-
σμού: η ενοικίαση μηχανη-
μάτων, ο χειρισμός τους και
η  εποπτεία  τους  κατά  την
πραγματοποίηση  εκδήλω-
σης σε χώρο μεσαίων απαι-
τήσεων (π.χ. Χώρος παλιού
σταθμού  τραίνου  στο
Διόνυσο,  πλατείες,  κλειστά
θέατρα,  γήπεδα  κ.ά.),  για
μικρά οργανικά  ή μουσικο-
χορευτικά  σχήματα σε
ανάλογα  διαμορφωμένη
σκηνή  (stage),  με  ενδε-
χόμενη συμμετοχή επαγγελ-
ματία  DJ όπου  χρειάζεται.
Επίσης,  η  αποσύνδεση  του
εξοπλισμού.

4 724 724 11 605,00 6.655,00

5

Παραστάσεις της Θεατρικής
Ομάδας  Αγίου  Στεφάνου
Δήμου Διονύσου:
- Ο φωτιστής στήνει με

δικά  του  μηχανήματα,
καλύπτει  την παράσταση
και  αποσυνδέει  τον  εξο-
πλισμό.

- Για  τη  Θεατρική
Ομάδα  Αγίου  Στεφάνου
χρειάζεται  στήσιμο,  δύο
(2) πρόβες και έξι (6) πα-
ραστάσεις  στο  ΠΠΚ  Αγ.
Στεφάνου 

- - - 1 1.210,00 1.210,00
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6

Παραστάσεις των Θεατρικής
Ομάδας Άνοιξης Δήμου Διο-
νύσου
- Ο φωτιστής στήνει με

δικά  του  μηχανήματα,
καλύπτει  την παράσταση
και  αποσυνδέει  τον  εξο-
πλισμό.

- Για  τη  Θεατρική
Ομάδα Άνοιξης χρειάζεται
στήσιμο, δύο (2) πρόβες
και  δώδεκα  (12)  παρα-
στάσεις  στο Θέατρο  Λυ-
κείου Άνοιξης

- - - 1 2.419,00 2.419,00

7

Παρέλαση  28ης Οκτωβρίου
για το έτος 2019: η ενοικία-
ση  μηχανημάτων,  ο  χειρι-
σμός  τους  και  η  εποπτεία
τους για την ηχητική κάλυ-
ψη κατά τον εορτασμό της
Εθνικής  Επετείου  της  28ης

Οκτωβρίου  για  το  έτος
2019.  Επίσης,  αποσύνδεση
του εξοπλισμού.

- - - 1 2.823,00 2.823,00

Καθαρή Αξία 1.173,00 € 18.820,00 €

ΦΠΑ 24% 281,52 € 4.516,80 €
Σύνολο 
(συμπ. ΦΠΑ)

1.454,52 € 23.336,80 €

Καθαρή Αξία 19.993,00 €

ΦΠΑ 24% 4.798,32 €

Γενικό Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ) 24.791,32 €

Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  που θα  συμμετάσχει  στον διαγωνισμό,  προκειμένου να  θεωρηθεί  μειοδότης,  θα
πρέπει να καταθέσει προσφορά για όλες τις αναγραφόμενες κατηγορίες και όχι επιλεκτικά, διότι το άθροισμα
των επιμέρους κατηγοριών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη.

Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 30% της αξίας της
εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.  

Επειδή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ο αριθμός των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός περιέχει ενδεικτικές ποσότητες οι οποίες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που
θα παρουσιαστούν, εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα καταρτισθεί.  

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Το Έργο του αναδόχου θα έχει συνολική διάρκεια ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντι-
κειμένου.
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 Έρ-
γου, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος που θα καθορίζει κάθε φορά η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου.
Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο  για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και
προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε  σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 13/05/2019 και μέχρι
ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος
Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016 )

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας 

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
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 Η  συμμετοχή  του  δε  δημιουργεί  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  τα  ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016

2. Αντίγραφο καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ή τις αντίστοιχες δη-
μοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό εί-
δος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η μη
συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των
τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών)

4. Τεχνική προσφορά
5. Οικονομική προσφορά. 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά  τη  διαδικασία  υπογραφής  τη  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη αντα-
πόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει
τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016

Συνημμένα:
1. Η 2354/17413/24-04-2019(ΑΔΑ:ΨΙ00Ω93-Τ08) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την

οποία εγκρίθηκε η 3/2019 Τεχνική Περιγραφή,  και η διενέργεια της Προμήθειας Υπηρεσίας για την
“Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου”

2. Η  η  03  /2019   Τεχνική  Έκθεση  -  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

  

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 03/2019 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 24.791,32 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0007 “ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ”  ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. 

  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

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 Δ’)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άνοιξη, 07/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  πλήρη  ηχητική  και
φωτιστική  κάλυψη  των  εκδηλώσεων  του  Δήμου
Διονύσου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Απευθείας ανάθεση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 24.791,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κωδικοί:

CPV: 79952100-3 (Υπηρεσίες οργάνωσης
πολιτιστικών εκδηλώσεων)

ΑΔΑΜ: 19REQ004598354

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Κ.Α.: 15.6471.0007

“Ηχοφωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων”

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημόσιων  Συμβάσεων,  ο  αναλογούν  φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε
τυχούσα νόμιμη κράτηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Δήμος Διονύσου τιμά και υποστηρίζει κάθε έκφραση Πολιτισμού και αποδίδει  το δέοντα σεβασμό στην
σπουδαία παράδοση που έχει να αναδείξει ο τόπος. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις,
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, φεστιβάλ δημοτικών χορωδιών, φεστιβάλ θεάτρου, πανηγύρεις εορτασμού
Αγίων, τα Διονύσια, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρι-
κές παραστάσεις, εθνικές εορτές είναι μερικές μόνο από τις πιο αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιούνται σε ετήσια βάση, αναδεικνύοντας κάθε μορφή τέχνης και έκφρασης. Ο αριθμός των εκδηλώσεων
που προγραμματίζονται για το τρέχον έτος είναι 55 (πενήντα πέντε) κατά προσέγγιση και πραγματοποιούνται
τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όπως είναι τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου, όσο και σε εξωτερικούς για τις
πανηγύρεις, τα Διονύσια κ.α. 
Ο αριθμός αυτός είναι εκτίμηση με δεδομένες τις ανάγκες που υπήρξαν την περσινή χρονιά και δύναται να
τροποποιηθεί κατά τις υπάρχουσες συνθήκες.
Για την επιτυχή πραγματοποίηση των πολιτιστικών – αθλητικών - επιμορφωτικών εκδηλώσεων του Δήμου,
αναγκαία προϋπόθεση είναι η ηχοφωτιστική τους κάλυψη.

Με βάση την κατανομή των εκδηλώσεων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξουν επτά (7) προ-
σεγγίσεις όσον αφορά την ηχοφωτιστική κάλυψη τους. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.791,32 €.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει, προκειμένου να θεωρηθεί μειοδότης, θα πρέπει να καταθέσει
προσφορά για όλες τις αναγραφόμενες κατηγορίες και όχι επιλεκτικά, διότι το άθροισμα των επιμέρους κατη-
γοριών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη.

1  η    κατηγορία   -   Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού      
Παροχή υπηρεσιών για την σύνδεση, ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτεία κατά τη χρήση του υφιστάμενου
πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. εκ-
δηλώσεις σχολείων, ημερίδες κ.α.)
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 30% της αξίας
της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

2  η   κατηγορία   -   Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού      
Ενοικίαση μηχανημάτων  ή  τεχνικών  μέσων μετά  των απαραίτητων  υλικών  (ενισχυτές,  ηχεία,  μικρόφωνα
ασύρματα και ενσύρματα, καλωδιώσεις κ.λ.π.) που απαιτούνται ως έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλι-
σμού των πολιτιστικών κέντρων, καθώς και ο χειρισμός και η εποπτεία της χρήσης τους κατά την πραγματο-
ποίηση εκδήλωσης (π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ, εκδηλώσεις με ύπαρξη ορχηστρών κ.α.)
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 30% της αξίας
της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Ενισχυτής 2X700 W στα 8 Ω 1
Ηχεία μόνιτορς 15’’ Ιντσών 2
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου
SΜ – 58) 3 
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Μικρόφωνο ασύρματο 1
Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύ-
που ΚΜ – 184)

7

Βάσεις μικροφώνων 10
DI Boxes 4
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται

3  η   κατηγορία –    Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού  
για την κάλυψη χορωδιακών συναυλιών
Ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση χορωδιακής συναυ-
λίας ή μικρά live music σε εξωτερικό χώρο, με συμμετοχή επαγγελματία DJ.
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 30% της αξίας
της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα 12 καναλιών με effe 1
Ενισχυτής  2X1300 W 852 2
Ηχεία 15’’ Ιντσών 4
Βάσεις ηχείων 4
Ηχεία μόνιτορ 2
Μικρόφωνα  (τύπου SΜ – 58) 1
Μικρόφωνα πυκνωτικά (Πυκνωτικά τύπου ΚΜ– 184) 4
Βάσεις μικροφώνων 5
Ασύρματο μικρόφωνο 1
Cd player 1
Φώτα τύπου led par 1000 W 10
Βάσεις φώτων 2
Κονσόλα φωτισμού 1
DI Boxes 4
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται

4  η   κατηγορία -   Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας με ενοικίαση εξοπλισμού   
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε
χώρο μεσαίων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες, κλειστά θέατρα, γή-
πεδα κ.ά.), για μικρά οργανικά ή μουσικοχορευτικά σχήματα σε ανάλογα διαμορφωμένη σκηνή (stage), με εν-
δεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. Επίσης, η αποσύνδεση του εξοπλισμού.
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 30% της αξίας
της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

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
Μονάδα εφέ 1
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύπου ΚΜ – 184) 7
Βάσεις μικροφώνων 10
Cd player 1
Φώτα τύπου par 1000 W 10
Led par 10
Τράσα 9-10 μέτρα
Κονσόλα φώτων 1
dmx 2
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Dimmer 6X16 A 2
DI Boxes 8
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται

5  η   κατηγορία -   Παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου  
Εργασίες:
-     Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου.
- Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό.
- Για τη Θεατρική Ομάδα Αγίου Στεφάνου χρειάζεται στήσιμο, δύο (2) πρόβες και έξι (6) παραστάσεις στο

ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου 

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα φωτισμού με δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών 1
Φωτιστικά θεάτρου pc ή par με barn doors 1000W 25
Dimmer 6X16A 3
Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) 1
Led pars 6
CD player 2
Ασύρματο μικρόφωνο 1

Καλώδια σύνδεσης Όσα
χρειάζονται

6  η   κατηγορία -   Παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου  
Εργασίες:
-     Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Λυκείου Άνοιξης
- Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό.
- Για τη Θεατρική Ομάδα Άνοιξης χρειάζεται στήσιμο, δύο (2) πρόβες και δώδεκα (12) παραστάσεις στο

Θέατρο Λυκείου Άνοιξης

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
Κονσόλα ήχου 8-12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2X700 watts 1
CD players 2
Ασύρματο μικρόφωνο 1
Ηχεία 12’ -15’ 4

Καλώδια σύνδεσης Όσα
χρειάζονται

7  η     κατηγορία –   Παρέλαση 28  ης   Οκτωβρίου για το έτος 2019  
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους για την ηχητική κάλυψη κατά τον εορτασμό
της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019. Επίσης, αποσύνδεση του εξοπλισμού.

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων και Παρέλαση στην ενότητα Κρυονερίου
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 2
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 4
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
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Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο 1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 1

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων και Παρέλαση στην ενότητας Άνοιξης
- Οι ηχολήπτες στήνουν με δικά τους μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 3
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 8
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο

1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 2

Δύο από τα ηχεία περιστρέφονται προς το μνημείο την ώρα της καταθέσεως στεφάνων.

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων και Παρέλαση στην ενότητα Δροσιάς
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 2
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 4
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο

1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 1

Δύο από τα ηχεία περιστρέφονται προς το μνημείο την ώρα της καταθέσεως στεφάνων.

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων και Παρέλαση στην  ενότητα Ροδόπολης
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 2
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 4
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο

1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 1

Δύο από τα ηχεία περιστρέφονται προς το μνημείο την ώρα της καταθέσεως στεφάνων.

1



Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων και Παρέλαση στην ενότητα Σταμάτας
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 2
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 4
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο

1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 1

Δύο από τα ηχεία περιστρέφονται προς το μνημείο την ώρα της καταθέσεως στεφάνων.

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων στην ενότητα Διονύσου
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 1
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 2
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο

1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 1

Παρέλαση στην ενότητα Διονύσου
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 2
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 4
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο 1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 1

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων Αγίου Στεφάνου
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- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και
αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 2
Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms 4
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο 1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 1

Κεντρική Παρέλαση Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου Άγιος Στέφανος
- Οι ηχολήπτες στήνουν με δικά τους μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και

αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

Είδος μηχανήματος Ποσότητα
Κονσόλα τουλάχιστον 12 καναλιών 1
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 6
Subwoofers συμμετρικά κατανεμημένα στο χώρο των επι-
σήμων. 2.400 watt rms έκαστο

2

Ηχεία 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 500watt rms 8
Ηχεία μόνιτορ 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600watt rms συμ-
μετρικά κατανεμημένα στο χώρο των επισήμων 2

Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3
Ασύρματο μικρόφωνο 2
Βάσεις μικροφώνων 5
Dj set με mp3 cd players για μουσική επένδυση και εθνικό
ύμνο

1

Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται
Ηχολήπτης 2

Τέσσερα από τα ηχεία περιστρέφονται προς το μνημείο την ώρα της καταθέσεως στεφάνων.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Το Έργο του αναδόχου θα έχει συνολική διάρκεια ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντι-
κειμένου.
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 Έρ-
γου, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος που θα καθορίζει κάθε φορά η αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.791,32 € και αναλύεται στις
κατηγορίες του παρακάτω πίνακα.
Ο κάθε  ενδιαφερόμενος  που θα  συμμετάσχει  στον διαγωνισμό,  προκειμένου να  θεωρηθεί  μειοδότης,  θα
πρέπει να καταθέσει προσφορά για όλες τις αναγραφόμενες κατηγορίες και όχι επιλεκτικά, διότι το άθροισμα
των επιμέρους κατηγοριών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη.
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 30% της αξίας
της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 799521003

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟ-

ΒΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΒΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΩΝ
ΣΕ ΕΥΡΩ

(€) (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΣ ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΕ-

ΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟ-
ΣΤΟΣ/ ΕΚΔΗ-

ΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(€) 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟ-
ΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€) (ΧΩ-

ΡΙΣ ΦΠΑ)

1.

Εκδηλώσεις  εντός  Πολιτιστικών
κέντρων:  σύνδεση,  εποπτεία
υπάρχοντος εξοπλισμού των Πο-
λιτιστικών κέντρων.

8 20 160 24 48,00 1.152,00

2.

Εκδηλώσεις  εντός  Πολιτιστικών
κέντρων με επιπρόσθετη ενοικία-
ση εξοπλισμού:  ενοικίαση  μηχα-
νημάτων ή τεχνικών μέσων μετά
των  απαραίτητων  υλικών  (ενι-
σχυτές, ηχεία, μικρόφωνα ασύρ-
ματα  και  ενσύρματα,  καλω-
διώσεις κλπ.) που απαιτούνται ως
έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού
εξοπλισμού  των  πολιτιστικών
κέντρων,  καθώς και  ο χειρισμός
και η εποπτεία της χρήσης τους
κατά την πραγματοποίηση εκδή-
λωσης (π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ,
εκδηλώσεις  με  ύπαρξη  ορχη-
στρών κ.α.)

3 60 180 10 202,00 2.020,00

3.

Εκδηλώσεις  μικρής  εμβέλειας  σε
εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση
εξοπλισμού  για  την  κάλυψη χο-
ρωδιακών συναυλιών ή μικρά live
music σε  εξωτερικό  χώρο,  με
συμμετοχή  επαγγελματία  DJ:
ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρι-
σμός  τους  και  η  εποπτεία  τους
κατά την πραγματοποίηση χορω-
διακής  συναυλίας  σε  εξωτερικό
χώρο.

1 109 109 7 363,00 2.541,00

4. Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας με
ενοικίαση εξοπλισμού: η ενοικία-
ση  μηχανημάτων,  ο  χειρισμός
τους  και  η  εποπτεία  τους  κατά
την  πραγματοποίηση  εκδήλωσης
σε  χώρο  μεσαίων  απαιτήσεων
(π.χ.  Χώρος  παλιού  σταθμού

4 724 724 11 605,00 6.655,00
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τραίνου  στο  Διόνυσο,  πλατείες,
κλειστά θέατρα, γήπεδα κ.ά.), για
μικρά οργανικά ή μουσικοχορευ-
τικά  σχήματα σε  ανάλογα  δια-
μορφωμένη  σκηνή  (stage),  με
ενδεχόμενη  συμμετοχή  επαγγελ-
ματία  DJ όπου  χρειάζεται.  Επί-
σης,  η  αποσύνδεση  του  εξοπλι-
σμού.

5.

Παραστάσεις  της  Θεατρικής
Ομάδας  Αγίου  Στεφάνου  Δήμου
Διονύσου:
- Ο φωτιστής στήνει  με δικά

του μηχανήματα, καλύπτει την
παράσταση και αποσυνδέει τον
εξοπλισμό.

- Για τη Θεατρική Ομάδα Αγί-
ου Στεφάνου χρειάζεται στήσι-
μο, δύο (2) πρόβες και έξι (6)
παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στε-
φάνου 

- - - 1 1.210,00 1.210,00

6.

Παραστάσεις  των  Θεατρικής
Ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου
- Ο φωτιστής στήνει  με δικά

του μηχανήματα, καλύπτει την
παράσταση και αποσυνδέει τον
εξοπλισμό.

- Για  τη  Θεατρική  Ομάδα
Άνοιξης  χρειάζεται  στήσιμο,
δύο  (2)  πρόβες  και  δώδεκα
(12) παραστάσεις στο Θέατρο
Λυκείου Άνοιξης

- - - 1 2.419,00 2.419,00

7.

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου για το
έτος  2019: η ενοικίαση μηχανη-
μάτων,  ο  χειρισμός  τους  και  η
εποπτεία  τους  για  την  ηχητική
κάλυψη κατά τον εορτασμό της
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτω-
βρίου για το έτος 2019. Επίσης,
αποσύνδεση του εξοπλισμού.

- - - 1 2.823,00 2.823,00

Καθαρή Αξία 1.173,00 € 18.820,00 €

ΦΠΑ 24% 281,52 € 4.516,80 €
Σύνολο 
(συμπ. ΦΠΑ)

1.454,52 € 23.336,80 €

Καθαρή Αξία 19.993,00 €

ΦΠΑ 24% 4.798,32 €

Γενικό Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ) 24.791,32 €

Επειδή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ο αριθμός των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, ο ενδεικτι -
κός προϋπολογισμός  περιέχει  ενδεικτικές  ποσότητες οι  οποίες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις
ανάγκες που θα παρουσιαστούν, εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα καταρτισθεί.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Αντικείμενο συγγραφής  
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκ-
δηλώσεων του Δήμου Διονύσου (χριστουγεννιάτικες, φεστιβάλ δημοτικών χορωδιών, πανήγυρεις εορτασμού
Αγίων, Διονύσια, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές εκδηλώσεις κλπ.)

2. 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.

3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής   
5. Δικαίωμα 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.

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

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

- Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την
έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος.

- 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.

- 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.

- Οι  εκδηλώσεις  γίνονται  κατόπιν  συνεννόησης  με  την αρμόδια υπηρεσία  και  η  διάρκειά  τους
κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.

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

- Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις κατηγορίες της μελέτης.
- Σε περίπτωση παραχώρησης Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου σε σύλλογο ή φορέα κλπ. που ο

νόμος δεν προβλέπει διάθεση δωρεάν ηχοφωτιστικών υπηρεσιών, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να
αναλάβει την διεκπεραίωση της εκδήλωσης και αποζημιώνεται από τον φορέα κλπ. βάση της μειοδοσίας
που έχει συμφωνήσει με τον Δήμο. Σε τέτοια περίπτωση ο φωτιστής των θεατρικών παραστάσεων, δύ-
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ναται να είναι αυτός που συνεργάζονται οι θεατρικές ομάδες, εφ όσον δεν ικανοποιούνται από τον φωτι-
στή που προτείνει ο μειοδότης. Ο φωτιστής θα πρέπει να έχει πτυχίο φωτιστή ή ηλεκτρονικού ή ηλε-
κτρολόγου και αμοιβή του θα γίνεται από τις θεατρικές ομάδες.

- Ο μειοδότης έχει την ευθύνη για τον μόνιμο εξοπλισμό που διαθέτουν τα ΠΠΚ και είναι υποχρεωμένος
να ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα, για οποιανδήποτε φθορά φυσική ή μη δημιουργείται σε αυ-
τόν. 

5. Υποχρεώσεις του Δήμου  
1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων, τα οποία κρίνονται απα-

ραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ανάθεσης.
- Ο Δήμος Διονύσου 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.). 

- Η γνωστοποίηση των εκδηλώσεων θα γίνεται τμηματικά βάση των αναγκών και ο ανάδοχος θα ενημε-
ρώνεται τουλάχιστον μια ημέρα πριν για την 1η Κατηγορία και 5 ημέρες πριν για τις υπόλοιπες Κατηγορί-
ες που προβλέπονται στη μελέτη.

6. Γενικά  
- Οι επιμέρους οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις κατηγορίες της

μελέτης.
- Οι υπηρεσίες ηχοφωτισμού θα μπορούν να παρέχονται στις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου αμέσως

μετά την Απόφαση του ΔΣ και την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου.
- Ο χρόνος ισχύος της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ή

μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού.
- Η προμήθεια δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 περί-

πτ. 31 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016).
- Η σύναψη σύμβασης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από την απευθείας ανάθεση και με κριτήριο

την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
- Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και το κόστος

θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών (σύνταξη και υπογραφή των σχετι-
κών πρωτοκόλλων παραλαβής), από πλευράς του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

- Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.

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

8. 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 και  απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο Δήμος 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 Δήμο 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, 06/03/2019

1

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της  επιχείρησης…………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………  …………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………… µε  έδρα  τ………………………..………………
οδός  …………………………………………..…………………  αριθµ.  ……....…..  Τ.Κ.:  ……………………  Τηλ.:
……………………………………………….  Fax:  ………………………………………………….…  e-mail:
……………………………………………………………..

Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας
της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση
της με τις ακόλουθες τιμές:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 799521003

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟ-

ΒΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΒΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΤΩΝ
ΠΡΟΒΩΝ
ΣΕ ΕΥΡΩ

(€) (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΣ ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΕ-

ΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟ-
ΣΤΟΣ/ ΕΚΔΗ-

ΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
(€) 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟ-
ΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€) (ΧΩ-

ΡΙΣ ΦΠΑ)

8.

Εκδηλώσεις  εντός  Πολιτιστικών
κέντρων:  σύνδεση,  εποπτεία
υπάρχοντος εξοπλισμού των Πο-
λιτιστικών κέντρων.

8 24

9.

Εκδηλώσεις  εντός  Πολιτιστικών
κέντρων με επιπρόσθετη ενοικία-
ση εξοπλισμού:  ενοικίαση  μηχα-
νημάτων ή τεχνικών μέσων μετά
των  απαραίτητων  υλικών  (ενι-
σχυτές, ηχεία, μικρόφωνα ασύρ-
ματα  και  ενσύρματα,  καλω-
διώσεις κλπ.) που απαιτούνται ως
έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού
εξοπλισμού  των  πολιτιστικών
κέντρων,  καθώς και  ο χειρισμός
και η εποπτεία της χρήσης τους
κατά την πραγματοποίηση εκδή-
λωσης (π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ,
εκδηλώσεις  με  ύπαρξη  ορχη-
στρών κ.α.)

3 10

10.

Εκδηλώσεις  μικρής  εμβέλειας  σε
εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση
εξοπλισμού  για  την  κάλυψη χο-
ρωδιακών συναυλιών ή μικρά live
music σε  εξωτερικό  χώρο,  με
συμμετοχή  επαγγελματία  DJ:
ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρι-
σμός  τους  και  η  εποπτεία  τους
κατά την πραγματοποίηση χορω-
διακής  συναυλίας  σε  εξωτερικό
χώρο.

1 7

11.

Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας με
ενοικίαση εξοπλισμού: η ενοικία-
ση  μηχανημάτων,  ο  χειρισμός
τους  και  η  εποπτεία  τους  κατά
την  πραγματοποίηση  εκδήλωσης
σε  χώρο  μεσαίων  απαιτήσεων
(π.χ.  Χώρος  παλιού  σταθμού
τραίνου  στο  Διόνυσο,  πλατείες,
κλειστά θέατρα, γήπεδα κ.ά.), για
μικρά οργανικά ή μουσικοχορευ-
τικά  σχήματα σε  ανάλογα  δια-
μορφωμένη  σκηνή  (stage),  με
ενδεχόμενη  συμμετοχή  επαγγελ-
ματία  DJ όπου  χρειάζεται.  Επί-
σης,  η  αποσύνδεση  του  εξοπλι-
σμού.

4 11

12. Παραστάσεις  της  Θεατρικής - - - 1

1



Ομάδας  Αγίου  Στεφάνου  Δήμου
Διονύσου:
- Ο φωτιστής στήνει  με δικά

του μηχανήματα, καλύπτει την
παράσταση και αποσυνδέει τον
εξοπλισμό.

- Για τη Θεατρική Ομάδα Αγί-
ου Στεφάνου χρειάζεται στήσι-
μο, δύο (2) πρόβες και έξι (6)
παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στε-
φάνου 

13.

Παραστάσεις  των  Θεατρικής
Ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου
- Ο φωτιστής στήνει  με δικά

του μηχανήματα, καλύπτει την
παράσταση και αποσυνδέει τον
εξοπλισμό.

- Για  τη  Θεατρική  Ομάδα
Άνοιξης  χρειάζεται  στήσιμο,
δύο  (2)  πρόβες  και  δώδεκα
(12) παραστάσεις στο Θέατρο
Λυκείου Άνοιξης

- - - 1

14.

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου για το
έτος  2019: η ενοικίαση μηχανη-
μάτων,  ο  χειρισμός  τους  και  η
εποπτεία  τους  για  την  ηχητική
κάλυψη κατά τον εορτασμό της
Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτω-
βρίου για το έτος 2019. Επίσης,
αποσύνδεση του εξοπλισμού.

- - - 1

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο 
(συμπ. ΦΠΑ)

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ 24%

Γενικό Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

Επειδή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ο αριθμός των εκδηλώσεων  που θα πραγματοποιηθούν, ο ενδει-
κτικός προϋπολογισμός περιέχει ενδεικτικές ποσότητες οι οποίες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις
ανάγκες που θα παρουσιαστούν, εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα καταρτισθεί.

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:  ……………………………………………………………………………………………..………..,
……………………………. €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ.

……………………………….
(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 
(Σφραγίδα – υπογραφή)

1



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευ-
μένου, 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 Διοικητική
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 τρο-
ποποιήσεις 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
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε. 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία. 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
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 προβλε-
πόμενων 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 (Δ.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, Βε-
βαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύ-
πτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος 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 (“εκτός είσπραξης χρημάτων”) και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τε-
λεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκα-
στική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβι-
βασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν 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 αρ-
μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού 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 καλύ-
πτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4)Υπεύθυνη Δήλωση ότι  δεν υπάρχουν πράξεις  επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από την Διεύθυνση Προγραμματι-
σμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 
5) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά πε-
ρίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρ-
μόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
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