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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
I. ΓΕΝΙΚΑ
Με τθν παροφςα ζκκεςθ προδιαγραφϊν προβλζπονται οι δαπάνεσ για τθν «Εκδιλωςθ για τον
εορταςμό των Θεοφανίων ζτουσ 2020» θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτισ 06 Ιανουαρίου 2020.
Η υλοποίθςθ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ εργαςιϊν
ςε τρίτουσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, δεδομζνου ότι ο Διμοσ δεν διακζτει εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν
εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω Τπθρεςίασ.
Η παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 , του Ν. 4412/2016
και του Ν. 4555/2018 κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν.
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων είκοςι εννζα ευρώ και
εξιντα λεπτών (2.529,60€)ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24% και κα βαρφνει τονΚ.Α:
15.6471.0003του ιςχφοντοσ Προχπολογιςμοφ του Διμου για το οικονομικό ζτοσ

2019. Η

χρθματοδότθςθ κα γίνει με ιδίουσ πόρουσ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για κάκε ομάδα χωριςτά ι και για τισ τρεισ
ομάδεσ ςυνολικά και για τθ ςυνολικι ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ, όπωσ
παρουςιάηονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.

II. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν κάλυψθ όλων των απαραίτθτων δαπανϊν για τθν διοργάνωςθ τθσ
ανωτζρω εκδιλωςθσ.τα πλαίςια του εορταςμοφ κα τελεςτεί κακαγιαςμόσ υδάτων με Κατάδυςθ
του Σιμίου ταυροφ, ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου του Διμου Ηλιοφπολθσ. τθ ςυνζχεια

κα ακολουκιςει κοπι τθσ κακιερωμζνθσ βαςιλόπιτασ, θ οποία κα μοιραςτεί ςτουσ δθμότεσ που κα
παραβρεκοφν ςτθν εκδιλωςθ.
Η εκδιλωςθ κα διεξαχκείμε ςυνοδεία μουςικισ υπόκρουςθσ και φωτογραφικισ κάλυψθσ.

III. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ο Διμοσ ενδιαφζρεται να ανακζςει ςε εταιρία ι φυςικά πρόςωπα όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για
τισ δαπάνεσ τθσ ανωτζρω εκδιλωςθσπου ενδεικτικά κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα :
α) Σον απαραίτθτο εξοπλιςμό και γενικότερα το ςτιςιμο του χϊρου για τθν εκφϊνθςθ τθσ τελετισ:
Ηχθτικι κάλυψθ κονςόλα ιχου, κόρνεσ, θχεία, ενιςχυτζσ, πυκνωτικά μικρόφωνα, βάςεισ
μικροφϊνων, ανάλογθ καλωδίωςθ. Σα ζξοδα μεταφοράσ τθσ θχθτικισ κάλυψθσ και θ εγκατάςταςθ
τθσ, κα βαρφνουν τον ανάδοχο.
β) Φωτογραφικι κάλυψθκαι φωτογραφικό υλικό ςε ψθφιακι μορφι 30 φωτογραφίεσ (διάςταςθσ
15x21mm),
γ) Σθν προμικεια τθσ Βαςιλόπιττασ (80 κιλά). Σα ζξοδα μεταφοράσ τθσ ςτο προκακοριςμζνο χϊρο
κα
βαρφνουν τον ανάδοχο.
ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ θ εκδιλωςθ κα διεξαχκεί ςτο εςωτερικό χϊρο του Δθμοτικοφ
Κολυμβθτθρίου.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΔΑ (Α)
CPV: 92370000-5
α/α
ΕΙΔΟ - ΗΧΟΛΗΨΙΑ
1

Ηχθτικι κάλυψθ κονςόλα ιχου
κόρνεσ, θχεία, ενιςχυτζσ ,
πυκνωτικά μικρόφωνα , βάςεισ
μικροφϊνων , ανάλογθ
καλωδίωςθ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ
Κατϋαποκοπι

ΠΟΟΣΗΣΑ
1

ΣΙΜΗ ΟΝΑΔΑ (€)

ΔΑΠΑΝΗ(€)

1.200,00

1.200,00

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

1.200,00
288,00
1.488,00

ΟΜΑΔΑ (Β)

α/α
1

ΕΙΔΟ - ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ
Φωτογράφθςθ και φωτογραφικό
υλικό ςε ψθφιακι μορφι 30
φωτογραφίεσ 15x21mm

CPV: 22315000-1
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΗΗ
Κατ' αποκοπι

1

ΣΙΜΗ ΟΝΑΔΑ (€)

ΔΑΠΑΝΗ(€)

200,00

200,00

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

200,00
48,00
248,00

ΟΜΑΔΑ (Γ)

α/α
1

ΕΙΔΟ - ΕΔΕΜΑΣΑ
Βαςιλόπιττα

CPV: 15810000-9
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΗΗ
κιλό
80

ΣΙΜΗ ΟΝΑΔΑ (€)

ΔΑΠΑΝΗ(€)

8,00

640,00
640,00
153,60
793,60

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

α/α
1
2
3

ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ (Α)
ΟΜΑΔΑ (Β)
ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕΛΕΣΗ
K.A.: 15.6471.0003
ΕΙΔΟ
ΔΑΠΑΝΗ(€)
ΦΠΑ 24% ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ(€)
ΗΧΟΛΗΨΙΑ
1.200,00
288,00
1.488,00
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ
200,00
48,00
248,00
ΕΔΕΜΑΣΑ
640,00
173,60
793,60
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

2.529,60
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑ (Α)
α/α
1

ΕΙΔΟ - ΗΧΟΛΗΨΙΑ
Ηχθτικι κάλυψθ κονςόλα ιχου
κόρνεσ, θχεία, ενιςχυτζσ ,
πυκνωτικά μικρόφωνα , βάςεισ
μικροφϊνων , ανάλογθ
καλωδίωςθ

CPV: 92370000-5
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΗΗ
Κατϋαποκοπι
1

ΣΙΜΗ ΟΝΑΔΑ (€)

ΔΑΠΑΝΗ(€)

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ (Β)

α/α
1

ΕΙΔΟ - ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ
Φωτογράφθςθ και φωτογραφικό
υλικό ςε ψθφιακι μορφι 30
φωτογραφίεσ 15x21mm

CPV: 22315000-1
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΗΗ
Κατ' αποκοπι

ΣΙΜΗ ΟΝΑΔΑ (€)

1
ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ(€)

ΟΜΑΔΑ (Γ)

α/α
1

ΕΙΔΟ - ΕΔΕΜΑΣΑ
Βαςιλόπιττα

CPV: 15810000-9
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΗΗ
κιλό
80

ΣΙΜΗ ΟΝΑΔΑ (€)
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ολογράφωσ)
ΦΠΑ:
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ:

Ηλιοφπολθ, ….…./…..…./2019
Ο Προςφζρων

ΔΑΠΑΝΗ(€)
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ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ δαπανϊν για τθν «Εκδιλωςθ για τον
εορταςμό των Θεοφανίων ζτουσ 2020»
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και ζωσ τισ 06
Ιανουαρίου 2020.
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων είκοςι εννζα ευρώ και
εξιντα

λεπτών

(2.529,60€)ςυμπεριλαμβανομζνου

του

Φ.Π.Α

24%

και

κα

βαρφνει

τονΚ.Α:15.6471.0003 του ιςχφοντοσ Προχπολογιςμοφ του Διμου για το οικονομικό ζτοσ 2019. Η
χρθματοδότθςθ κα γίνει με ιδίουσ πόρουσ.
Για το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςε
τρίτουσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
αποκλειςτικά βάςθ τιμισ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά είναι:
- Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
- Σεχνικι Ζκκεςθ
- Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
- Σιμολόγιο προςφοράσ
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 ,του Ν. 4412/2016
και του Ν. 4555/2018 κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν.

ΑΡΘΡΟ 4ο
1) Ο προςφζρων-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, κα προςκομίςει
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια Αρχι
ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεώςεισ του όπωσ αυτζσ απορρζουν από το άρκρο
18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74
του Ν.4412/2016 κακώσ και ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα
άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/2016.
ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα είναι εφικτι θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για κάκε ομάδα χωριςτά ι και για τισ τρεισ
ομάδεσ ςυνολικά και για τθ ςυνολικι ωςτόςο προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε ομάδασ, όπωσ
παρουςιάηονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
Οι τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ.
Η πλθρωμι κα γίνει με ζνταλμα που κα εκδοκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν και
εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν ζχει διαπιςτϊςει καμία κακοτεχνία ωσ προσ τθν ποιότθτα τουσ
και τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςταδίων τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, ςυντάςςοντασ ςχετικι βεβαίωςθ
καλισ εκτζλεςθσ ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν.
Σο ζνταλμα κα ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το άρκρο 200 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του
Διμου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν / ενδιαμζςων
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των
τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ
ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο
τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται / ςυμψθφίηεται από
/ με τθν αμοιβι του αναδόχου. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δε ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το
δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράταςθσ κα ακολουκιςουν οι κυρώςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 207 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σον ανάδοχο κα βαρφνουν εξ ολοκλιρου φόροι, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα του
Διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ μελλοντικι νόμιμθ κράτθςθ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που
διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσμπορεί να παρατείνεται μζχρι το 50% αυτισ,
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε
αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι αν
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με το άρκρο 217 παρ.2 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ
ευκφνθσ του και περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ. Κατά τθν παραλαβι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν
εξετάηετε και διαπιςτϊνετε θ κανονικι λειτουργία ι οποιουδιποτε είδουσ πρόβλθμα που ςχετίηεται
με τισ υπθρεςίεσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει άμεςα τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου
για τθν πορεία των εργαςιϊν.
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ
διενεργείται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται µε
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 216 του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αςφάλεια του
προςωπικοφ που απαςχολεί, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε
πρόςωπα ι πράγματα και ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ τόςο τισ αςτικζσ όςο και ποινικζσ για
ςωματικζσ βλάβεσ ι ηθμιζσ που τυχόν ςυμβοφν, είτε από δικι του υπαιτιότθτα είτε από εργαηόμενο

ςϋ αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, το οποίο αςφαλίηει ςτον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα.
Τποχρεοφται επίςθσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, τισ περί προςλιψεων,
εργατικϊν ατυχθμάτων και όλουσ εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Για ότι δεν προβλζφκθκε κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.4412/16
κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν, αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Οι εργαςίεσ που περιγράφονται ςε προθγοφμενα άρκρα είναι δεςμευτικζσ και πρζπει να περαιωκοφν
ςτο ςφνολό τουσ.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και
203 του Ν.4412/2016.
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