ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Ελευσίνα
Εργασία : ΜΙΘΨΜΑΣΑ ΗΦΗΣΙΚΨΝ
ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ

ΑΡ.

34 /2019

NOMIKO ΠΡΟΨΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ :70.000,00με Υ.Π.Α. 24%
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ( 56.451,60 + 13.548,40 ) Κ.Α.: 15.6236.0001
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ

1. Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. του Ν. 4412/8-8-2016 ( ΥΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) « δημόσιες συμβάσιες έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών , προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ
2. Σου N. 4013/2011 (ΥΕΚ Α‟ 204/15-9-2011) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων»
3. Σου Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ Α‟ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων»
4. Σου Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α‟ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Σου Ν. 3886/10 (ΥΕΚ Α‟ 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων
υμβάσεων»
6. Σης αριθ. 26/19 απόφασης Διοικητικού υμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της
προμήθειας οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.
7. Σης αριθ. 39/19 Απόφασης της Προέδρου
8.Σου Ν. 3861/10 „‟ Ενίσχυση της διαφάνειας‟‟, „‟Πρόγραμμα διαύγειας „‟ και άλλες διατάξεις
9. Σο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροπ. Με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013
Άρθρο 2: υμβατικά στοιχεία
Σα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1. Σεχνική περιγραφή
2. Η Γενική υγγραφή υποχρεώσεων
3. Ο Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς
4. Η διακήρυξη της Δημοπρασίας
Άρθρο 3: Εργασία
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΜΙΘΨΜΑΣΑ
ΗΦΗΣΙΚΨΝ ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ
για τις εκδηλώσεις ΣΟΤ Ν.Π.Δ.Δ.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ» για το έτος 2018- 2019 , όπως περιγράφονται
στον παρακάτω πίνακα.
Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις στεγασμένοι και ασκεπείς
ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:


Σο πολιτιστικό κέντρο ( παγκάλου-κίμωνος 11)



Ο υπαίθριος χώρος του Ελαιουργείου – το ανοιχτό θέατρο.



Ο υπαίθριος χώρος του εκθεσιακού κέντρου Λ. Κανελλόπυλος και ο εσωτερικός
αυτού.



Ο υπαίθριος χώρος της κεντρικής πλατείας Ελευσίνας και Μαγούλας



Ο υπαίθριος χώρος του ανοιχτού θεάτρου Δ.Ε. Μαγούλας



Σο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου ( Δημοτικό στάδιο)



Σα κλειστά γήπεδα μπάσκετ



Πλατείες της πόλης



Οπού απαιτείται θα γίνεται άμεση κάλυψη από τον ανάδοχο κάποιων γεγονότων.

Άρθρο 4:
Οι
α/α

-Σόπος και

εργασίες

Φρόνος εκτέλεσης της εργασίας

θα γίνονται

τμηματικά

ΦΩΡΟΙ
1.-Σο πολιτιστικό κέντρο ( παγκάλουκίμωνος 11)

όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα :

ΦΡΟΝΟ

ΕΡΓΑΙΕ

Διάρκεια Δώδεκα μηνών

Μισθωση ηχητικών και

φωτιστικών

εγκαταστάσεων

2.- Ο υπαίθριος χώρος του
Ελαιουργείου – το ανοιχτό θέατρο.
3.- Ο υπαίθριος χώρος του
εκθεσιακού κέντρου Λ. Κανελλόπυλος
και ο εσωτερικός αυτού.
4.-Ο υπαίθριος χώρος της κεντρικής
πλατείας Ελευσίνας και Μαγούλας
5.-Ο υπαίθριος χώρος του ανοιχτού
θεάτρου Δ.Ε. Μαγούλας
6.- Σο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου (
Δημοτικό στάδιο- γήπεδο
Ρουμελιώτης- σταδιο Μαγούλας )
7.- Σα κλειστά γήπεδα μπάσκετ
8.- Πλατείες της πόλης

Αρθρο 5 ο Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο του
έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των

ειδικών

συνθηκών

του έργου. ε

καμία περίπτωση

ο ανάδοχος

δεν θα

μπορεί

να

στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών.
Υόροι - τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά
τις ημέρες διενέργειας της εργασίας.
Διεύθυνση της εργασίας από τον ανάδοχο
Η εργασία διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της , αυτοπροσώπως
από τον ανάδοχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του για τον οποίο θα ενημερώνει εγγράφως
πριν από κάθε εκδήλωση αποδεκτό από την Δ/νουσα Τπηρεσία.
Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.
τα γενικά έξοδα του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες
που τον βαρύνουν αποκλειστικά:
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται .
2. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε καιρικές δυσχέρειες ή που προέρχονται
από βλάβες σε δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και από βλάβες των μηχανημάτων του ή από
την εργασία του προσωπικού του.
3. Οι δαπάνες για καθυστερήσεις που οφείλονται σε οποιοδήποτε αίτιο προκαλεί την διακοπή
της εργασίας του προσωπικού του και δεν οφείλονται στο Ν.Π.Δ.Δ..
4. τις αμοιβές και ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού προσωπικού ( τεχνικών, ηχοληπτών
κ.λ.π.)
5. Κάθε δαπάνη γενικά έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κάθε εργασίας .
Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψης
λειτουργίας όσο και εμφάνισης.
Αρθρο 6Ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

1. ∆ικαίωµα ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό ζχουν όλα τα φυςικά ι νοµικά πρόςωπα ι ενϊςεισ
αυτϊν που αςκοφν εµπορικι δραςτθριότθτα ςχετικι µε το αντικείµενο και που είναι εγκατεςτθµζνα ςε:
α) ςε κράτοσ- µζλοσ τθσ
Ζνωςθσ
β) ςε κράτοσ – µζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονοµικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ.)
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ∆, ςτο βακµό που θ υπό ανάκεςθ δθµόςια
ςφµβαςθ, καλφπτεται από τα παραρτιµατα 1,2,4 & 5 και τισ γενικζσ ςθµειϊςεισ του ςχετικοφ µε τθν
Ζνωςθ Προςαρτιµατοσ Ι τθσ ωσ άνω υµφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εµπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, που ζχουν
ςυνάψει διµερείσ ι πολυµερείσ ςυµφωνίεσ µε τθν Ζνωςθ ςε κζµατα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθµοςίων
ςυµβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονοµικϊν φορζων ςυµµετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2,3 και 4 του άρκρου 19
του Ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριµζνθ νοµικι µορφι, για τθν υποβολι
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νοµικι τθσ µορφι, πρζπει να είναι

τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ, ενόσ και µοναδικοφ φορολογικοφ µθτρϊου για τθν ζνωςθ(π.χ.
κοινοπραξία)
3. Οικονοµικόσ φορζασ ςυµµετζχει είτε µεµονωµζνα, είτε ωσ µζλοσ
ζνωςθσ.

Άρκρο 5
Λόγοι
αποκλειςµοφ
(άρκρο 73 & 74 του
Ν.4412/2016)

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυµµετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο
πρόςωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµζνο φυςικό ι νοµικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα µζλθ του (αν
πρόκειται περί ζνωςθσ οικονοµικϊν φορζων) ζνασ από τουσ λόγουσ των παραπάνω περιπτϊςεων:
1. Εµπίπτουν ςε µία από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισ
 Συµµετοχι ςε εγκλθµατικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ- πλαίςιο
θσ

2008/841/∆ΕΤ του ςυµβουλίου τθσ 24

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζµθςθ του

οργανωµζνου εγκλιµατοσ
 ∆ωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ φµβαςθσ περί τθσ καταπολζµθςθσ
τθσ διαφκοράσ, ςτθν οποία ενζχονται οι υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν –
µελϊν τθσ Ζνωςθσ και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ- πλαίςιο 2003/568/∆ΕΤ του
θσ

υµβουλίου τθσ 22 Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζµθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τοµζα
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείµενθ νοµοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονοµικοφ φορζα
 Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των
οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, θ οποία κυρϊκθκε µε το Ν. 2803/2000
(Αϋ48)
 Τροµοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσθσ

πλαίςιο 2002/475/∆ΕΤ του υµβουλίου τθσ 13

Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζµθςθ τθσ

τροµοκρατίασ ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιµατοσ, όπωσ ορίηονται ςτο
άρκρο 4 αυτισ.
 Νοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθµατοδότθςθ τθσ τροµοκρατίασ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου,
θσ

τθσ 26 Οκτωβρίου 2005, ςχετικά µε τθν πρόλθψθ χρθςιµοποίθςθσ του χρθµατοπιςτωτικοφ
ςυςτιµατοσ, για τθ νοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθµατοδότθςθ
τθσ τροµοκρατίασ, θ οποία ενςωµατϊκθκε ςτθν εκνικι νοµοκεςία µε το Ν.
3691/2008(Αϋ
166)
 Παιδικι Εργαςία και άλλεσ µορφζσ εµπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
θσ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 5 Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζµθςθ τθσ εµπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυµάτων τθσ, κακϊσ
και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2002/629/∆ΕΤ του υµβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 5.4.2011, ο.
1), θ οποία ενςωµατϊκθκε ςτθν εκνικι νοµοκεςία µε το Ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
θµείωςθ: Ο οικονοµικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι µζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονοµικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό.

Οι ανωτζρω λόγοι αποκλειςµοφ αφοροφν
ιδίωσ:
(α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςµζνθσ ευκφνθσ (ΕΠΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν (ΟΕ και
ΕΕ)τουσ διαχειριςτζσ.
(β) ςτισ περιπτϊςεισ ανϊνυµων εταιρειϊν (ΑΕ) τον διευκφνοντα ςφµβουλο, κακϊσ και όλα τα µζλθ
του∆..

2. Σελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυµβιβαςµοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθµατικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόµοια διαδικαςία, προβλεπόµενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόµου.
3. Η Ανακζτουςα Αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυµπζραςµα ότι ο οικονοµικόσ
φορζασ ςφναψε ςυµφωνίεσ µε άλλουσ οικονοµικοφσ φορείσ µε ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςµοφ.
4. υντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυµφερόντων του άρκρου 24 του Ν. 4412/2016
5. Ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαµβανόµενθ πλθµµζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο
πλαίςιο προθγοφµενθσ δθµόςιασ ςφµβαςθσ.
6. Ζχουν κρικεί ζνοχοι, ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν, που απαιτοφνται για
τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςµοφ ι τθν πλθρωµι των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκοµίςουν τα δικαιολογθτικά, που απαιτοφνται κατ’
εφαρµογι του άρκρου 79
7. Ζχουν επιχειριςει να επθρεάςουν µε ακζµιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ζχουν αποκτιςει εµπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, που ενδζχεται να τουσ αποφζρουν ακζµιτο πλεονζκτθµα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ ι ζχουν παράςχει εξ αµελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ, που ενδζχεται
να επθρεάςουν ουςιωδϊσ, τισ αποφάςεισ που αφοροφν ςτον αποκλειςµό, ςτθν επιλογι ι ςτθν ανάκεςθ.
8. Ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα ςυναφζσ µε το αντικείµενο του διαγωνιςµοφ ι ςε ςχζςθ
µε τθν επαγγελµατικι τουσ ιδιότθτα που αποδεδειγµζνα διαπιςτϊκθκε από τθν Ανακζτουςα
Αρχι.
9. ∆εν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). Σο παρόν παφει να εφαρµόηεται όταν ο οικονοµικόσ φορζασ εκπλθρϊςει
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ που οφείλει, είτε υπαγόµενοσ ςε
δεςµευτικό διακανονιςµό, για τθν καταβολι τουσ.
10. Ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ τουσ θ ποινι του αποκλειςµοφ από διαγωνιςµοφσ δθµοςίων ςυµβάςεων, ςφµφωνα
µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 74 του
Ν.4412/2016
Οι Ενϊςεισ προµθκευτϊν ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ αποκλειςµοφ τθσ
παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον µζλοσ τθσ.
Άρκρο 6
Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ των προςφορών
(Άρκρο 96 του Ν.
4412/2016)

1. Ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ κα πρζπει να είναι καλά ςφραγιςµζνοσ και ςε αυτόν να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι:
Α. Η λζξθ
ΠΡΟΦΟΡΑ ι ΑΙΣΗΗ ΣΥΜΜΕΣΟΧΗ
Β. Η επωνυµία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
Γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφµβαςθσ

∆. Η καταλθκτικι θµεροµθνία υποβολισ προςφορϊν
Ε. Σα ςτοιχεία του οικονοµικοφ φορζα
2. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιζχει τουσ εξισ τρεισ ςφραγιςµζνουσ υποφακζλουσ µε τθν
ζνδειξθ «∆ικαιολογθτικά υµµετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και «Οικονοµικι Προςφορά» ςτουσ οποίουσ
και κα αναγράφονται ευκρινϊσ όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου.
Οιπαραπάνω προχποκζςεισυποβολισ τωνφακζλωνείναιυποχρεωτικζσκαιθµθτιρθςιτουσ επιφζρειτθν
ποινιαποκλειςµοφ.
3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι είτε αυτοπροςϊπωσ τθν θµζρα του
διαγωνιςµοφ, είτε ταχυδροµικϊσ από τθν προθγοφµενθ (εργάςιµθ) θµζρα. τισ προςφορζσ απαγορεφεται
να υπάρχουν εναλλακτικζσ λφςεισ και κα γίνεται δεκτι, µόνο µία προςφορά από κάκε διαγωνιηόµενο.
4. Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θµεροµθνία ςτο αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο, κθρφςςεται από τον Πρόεδρο αυτοφ, µιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Η παραλαβι
µπορεί να ςυνεχιςτεί και µετά τθν ϊρα τθσ λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εµπρόκεςµα αρχίςει ςυνεχίηεται
χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφεροµζνων οικονοµικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ
παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικοφ οργάνου, µε προειδοποίθςθ
ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και µετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δε γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά ι αίτθςθ
ςυµµετοχισ.
5. Προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςµα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν
αντιςτοίχωσ. Η ανακζτουςα αρχι δε φζρει ευκφνθ, για τυχόν ελλείψεισ του περιεχοµζνου των προςφορϊν που
αποςτζλλονται ταχυδροµικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. ∆εν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδροµικό κατάςτθµα, ακόµθ κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
6. Οι οικονοµικζσ προςφορζσ υπογράφονται και µονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονοµικό φορζα ι ςε
περίπτωςθ νοµικϊν προςϊπων από τον νόµιµο εκπρόςωπο αυτϊν.
7. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν µπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ µζρουσ
οποιουδιποτε υπαλλιλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν κα γίνονται
αποδεκτζσ.
8. Οι προςφορζσ υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ ενδιαφερόµενουσ ι τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Οι
προςφορζσ των κοινοπραξιϊν πρζπει να είναι υπογεγραµµζνεσ από όλουσ τουσ κοινοπρακτοφντεσ και αν
πρόκειται για εταιρείεσ από τουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
9. Κανείσ δεν µπορεί να εκπροςωπιςει ςτθν ίδια δθµοπραςία περιςςότερεσ από µία εταιρείεσ ι κοινοπραξίεσ.
∆εν µπορεί επίςθσ να ςυµµετζχει (ξεχωριςτά) και για δικό του λογαριαςµό, αυτόσ που εκπροςωπεί
διαγωνιηόµενθ εταιρεία ι είναι µζλοσ διοικθτικοφ ςυµβουλίου τζτοιασ εταιρείασ. ∆εν µπορεί να ςυµµετζχει ςτθ
δθµοπραςία για δικό του λογαριαςµό υπάλλθλοσ εταιρείασ, θ οποία λαµβάνει µζροσ ςε αυτι ι ειδικοί
ςφµβουλοι που µιςκοδοτοφνται ι αµείβονται ςε οποιοδιποτε τρόπο από τθν εταιρεία αυτι.
10. Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ ανά οµάδα ( Aϋ ι Βϋ ) ςφµφωνα µε τθν τεχνικι περιγραφι και κάκε
ενδιαφερόµενοσ ζχει το δικαίωµα να κατακζςει προςφορά για το ςφνολο των Οµάδων(Αϋ+ Βϋ) ι και για µία από
αυτζσ (Aϋ ι Βϋ). Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ για µία ι και περιςςότερεσ οµάδεσ µε το ςφνολο όµωσ των
ειδϊν που αναφζρονται ς’ αυτζσ.
11. Γενικά οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςµατα, ςβθςίµατα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν
προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραµµζνθ και µονογραµµζνθ από τον
προςφζροντα. Η προςφορά µπορεί να απορριφκεί όταν ςε αυτιν υπάρχουν διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν
αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ
12. Οι προςφορζσ µπορεί επίςθσ να αποςτζλλονται ταχυδροµικά, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτθν ζδρα του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ – µε ευκφνθ τουπροςφζροντοσ- από τθν προθγοφµενθ (εργάςιµθ)
θµζρα, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: ΚΙΜΩΝΟ 11 ΠΑΓΚΑΛΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ

13. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι και µόνον γλϊςςα, εκτόσ ίςωσ από επιςυναπτόµενα τεχνικά
φυλλάδια τθσ εταιρείασ, τα οποία µπορεί να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Οι προςφορζσ κα είναι ζγγραφεσ και
τα περιλαµβανόµενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθµθ
µετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθµόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρµόηεται θ
θσ

υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5 .10.1961 που κυρϊκθκε µε τον ν. 1497/1984 (Αϋ188)
14. Οι προςφορζσ υπογράφονται και µονογράφονται ανά φφλλο από τθν επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςµϊν–
προµθκειϊν.
15. Όλα τα δικαιολογθτικά ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό κα προςκοµίηονται πρωτότυπα ι ςε ευκρινι
φωτοαντίγραφα(εφαρµογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν.4250/2014) δθµοςίων εγγράφων, βεβαιϊςεων,
πιςτοποιθτικϊν(όχι για τθν εγγυθτικι) και κα βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν θµεροµθνία διενζργειασ του
διαγωνιςµοφ. Η θµεροµθνία ςτισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να είναι ίδια µε τθν θµεροµθνία διενζργειασ του
διαγωνιςµοφ.
16. Σα ζγγραφα τθσ εξουςιοδότθςθσ ι τθσ εκπροςϊπθςθσ πρζπει να είναι κεωρθµζνα από αρµόδια αρχι
για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.

Άρκρο
7
∆ικαιολογθτικά ςυµµετοχισ

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν (επί ποινι αποκλειςµοφ, για τθ µθ υποβολι τουσ) µαηί µε τθν
προςφορά τουσ τα εξισ δικαιολογθτικά:
1. Εγγφθςθ ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό κατά τα οριηόµενα ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ.
2. Τυποποιθµζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ ( του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016) ότι ο οικονοµικόσ
φορζασ πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ & δε ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςµοφ του
3. Αντίγραφα των πρωτότυπων νοµιµοποιθτικών εγγράφων, όπωσ ΦΕΚ ίδρυςθσ και τροποποιιςεισ του(
για διαγωνιηόµενουσ µε µορφι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωµζνο αντίγραφο ι απόςπαςµα του
καταςτατικοφ του διαγωνιηοµζνου και των εγγράφων τροποποιιςεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),
βεβαίωςθ ζναρξθσ (για φυςικά πρόςωπα)
4. Παραςτατικό εκπροςώπθςθσ, αν οι οικονοµικοί φορείσ ςυµµετζχουν µε αντιπρόςωπό τουσ ι
αντίγραφο αςτυνοµικισ ταυτότθτασ ςε περίπτωςθ αυτοπρόςωπθσ παρουςίασ του νόµιµου
εκπροςώπου τουσ.
ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, αναβάλλεται το άνοιγµα των προςφορϊν και µετατίκεται για τθν επόµενθ
θµζρα. Αν µεςολαβεί αββατοκφριακο τότε µεταφζρεται για τθν πρϊτθ εργάςιµθ θµζρα τθσ εβδοµάδασ.
Άρκρο
8
Εγγυιςει
σ

Η εγγφθςθ ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό ορίηεται ςτο ποςό των

1.129,03 (2% του ςυνόλου του

προχπολογιςµοφ τθσ εργαςίασ χωρίσ το ΦΠΑ) ςφµφωνα µε το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, για κάκε
διαγωνιηόµενο και κα κατατίκεται ςε µορφι γραµµατίου του Σ.Π. & ∆. ι του ΣΜΕ∆Ε ι υπό µορφι
εγγυθτικισ επιςτολισ αναγνωριςµζνθσ τράπεηασ. Η εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον ζξι µινεσ από
τθν θµεροµθνία διενζργειασ του διαγωνιςµοφ.
Ο ενδιαφερόµενοσ, ςτoυ οποίου το όνοµα κα γίνει θ κατακφρωςθ του διαγωνιςµοφ, υποχρεοφται να
κατακζςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, για ποςό ίςο µε το 5% του
ςυµβατικοφ προχπολογιςµοφ χωρίσ το Φ.Π.Α.

Οι εγγυιςεισ ςυµµετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ ςυντάςςονται κατά τον τφπο που ιςχφει ςτο ∆θµόςιο και
κατατίκενται υπό µορφι εγγυθτικισ επιςτολισ αναγνωριςµζνθσ τράπεηασ ι του ΣΜΕ∆Ε ι γραµµατίου
ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαµείου Παρακατακθκϊν και ∆ανείων.

β. ε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων
ειδών (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη “ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ”: Η τεχνική προσφορά
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με φύλλο συμμόρφωσης που θα αναλύει με
λεπτομέρεια την συμμόρφωση του ή όχι σε σχέση με τους απαιτούμενους εξοπλισμούς
Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008 του υποψήφιου αναδόχου , επί ποινή
αποκλεισμού.

Προσφορά χωρίς φύλλο συμμόρφωσης και πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO
9001:2015 θα αποκλείεται ως απαράδεκτη

1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων με άρτιους
και καταρτισμένους τεχνικούς που θα έχουν πείρα και γνώση του αντικειμένου.
2.ε περίπτωση που ζητηθεί η τροποποίηση των εκδηλώσεων ή των χώρων διεξαγωγής αυτών ,
να είναι σε ετοιμότητα ώστε να ανταποκριθεί άμεσα χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
3.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικούς εξοπλισμούς
άμεσα ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων
4.Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει πριν από κάθε εκδήλωση για την τροφοδοσία των
μηχανημάτων του με ρεύμα,με δική του ευθύνη και σε συνενόηση με το Ν.Π.Δ.Δ. για την
παροχή.
5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον καλλιτεχνικό υπεύθυνο της κάθε
εκδήλωσης τουλάχιστον τρείς ημέρες πριν το στήσιμο του εξοπλισμού.
6. Η φύλαξη των μηχανημάτων σε εξωτερικούς χώρους, τις νυχτερινές ώρες ( σε ενδεχόμενο
που επιβάλλεται η παραμονή τους) κατά τις οποίες δεν παρίσταται το προσωπικό ή οι
συνεργάτες του αναδόχου, είναι ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ.

γ. ε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ”,
τοποθετείται η οικονομική προσφορά και ειδικότερα τοποθετείται η οικονομική προσφορά, η
οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης,
διαμορφωμένα ως εξής:
α) Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) με την τιμή μονάδος για την
ζητούμενη εργασία Σέλος θα αναγράφεται το σύνολο της προσφοράς. Κριτήριο σύναψης
σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (χαμηλότερη τιμή)
προσφορά για το σύνολο της υπ αριθμ 34/2019 μελέτης.
β) τις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ.
γ) Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Αποκλείεται οποιαδήποτε
αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν
αυτών,σύμφωνα της υπ‟ αριθμ. 34 /2019 μελέτης.
δ) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση,
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε
αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο,
να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν (σε κάθε
περίπτωση η επιτροπή δύναται να καλεί το διαγωνιζόμενο να υποβάλει διευκρινήσεις επι
των υποβληθέντων, άρθρο 102 Ν. 4412/2016).

ε) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η σύναψη σύμβασης θα γίνει με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. υνεπώς, για την
αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις
προσφερόμενες τιμές για τα ίδια με τα ζητούμενα είδη.
στ) Τπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η σύναψη
σύμβασης, θα γίνει με τον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών,
από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
ζ) ε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο
90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7Ο Τποχρεώσεις Αναδόχου.
Σο προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εν λόγω εργασία θα:
1. Είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών
(εκδηλώσεις, κλπ) εφ‟ όσον ζητηθεί από τον Ν.Π..
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ν.Π..
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά
τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του.
Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα
είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που
τυχόν προκαλέσει, κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία
εκτέλεσης της προγραμματισμένης

εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο

χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.
Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ'
όψη ότι

ο ανάδοχος

με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει

το κόστος και τα

έξοδα που αφορούν :
Α. Σην διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού .
Β. Σην αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορέ
και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
Γ.

Σα

άμεσα

έξοδα

λειτουργίας και

κίνησης

του εξοπλισμού του ,εκτός του

ηλεκτρικού ρεύματος που θα παρέχεται από το δίκτυο ρευματοδότησης του Ν.Π.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε σύνολο κόστους .
ε

καμία περίπτωση

η συνολική

δαπάνη

για την εργασία

δε θα ξεπεράσει την

προϋπολογισθείσα δαπάνη των 69.999,95 € συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ.24%
Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί
διαγωνισμού .

με τις διαδικασίες του πρόχειρου

ΑΡΘΡΟ 8ο

Μεθοδολογία εκτέλεσης της εργασίας

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τεχνική περιγραφή ή υπεύθυνη δήλωση που
θα αναφέρουν ότι η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών θα γίνει βάση των τεχνικών
προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ 9ο

τοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου
στην εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων :
α) Δήλωση για εκτέλεση ή μη παρόμοιων έργων με τις προσφερόμενες εργασίες που θα
αναφέρει με λεπτομέρεια τους φορείς στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που έχουν εκτελέσει.
Β) τοιχεία που να αποδεικνύουν την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή
της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, τις εμπορικές επιδόσεις, την οικονομική επιφάνειά
της και την επαγγελματική αξιοπιστία της.
Άρθρο 10ο Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου
221 ΠΑΡ. 11 του Ν. 4412/16
Άρθρο 11ο Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΥΠΑ με τον
οποίο βαρύνεται το Ν.Π.Δ.Δ..
Άρθρο 12

ο

Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της
συμβάσεως.
Άρθρο 13ο Σρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος θα καταθέτει μηνιαία έκθεση εκτέλεσης εργασιών στην αρμόδια υπηρεσία του
Ν.Π..
Η ποσοτική και ποιοτική βεβαίωση των εργασιών, θα γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή
του Ν. 4412/16 , μετά από την βεβαίωση του επιβλέποντα της μελέτης.
Σο Ν.Π. είναι υποχρεωμένο, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας,
να καταβάλει την ανάλογη αμοιβή.
Ο ανάδοχος για την εργασία θα πληρώνεται τμηματικά ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιημένου μήνα.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση
αυτού.
β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών).

Άρθρο 14ο
ύμβασης

Κατάρτιση

&

υπογραφή

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
σχετική

σύμβαση που υπογράφεται και

από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη. Η

η

σύμβαση

καταρτίζεται με βάση τους όρους της μελέτης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με
την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με
την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα
παραπάνω στοιχεία.Οι υπηρεσίες σύμβασης θα αρχίσουν να παρέχονται
υπογραφή της σύμβασης. Η τιμή

αμέσως μετά την

παραμένει σταθερή για όλο το χρονικό διάστημα της

σύμβασης και τυχόν παράτασή της δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο.
Σο Ν.Π.Δ.Δ.

δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται

δηλ. σε περίπτωση

που το γραφείο δεν είναι

συνεπές

από το νόμο,

προς τις υποχρεώσεις του, να

καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης

προς το γραφείο

κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε
από το γραφείο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για την συγκεκριμένη
περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Ν.Π.Δ.Δ..
Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται
ανωτέρω. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου
μέρους που επιθυμεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία
της δήλωσης. την περίπτωση αυτή καταβάλλεται η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την
ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυμβαλλόμενη εργασίες.
Σο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της και για ΔΏΔΕΚΑ ( 12) μήν ες . Η σύμβαση δύναται, μετά τη σύμφωνη γνώμη των
συμβαλλομένων, να παραταθεί χρονικά για διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών.
Άρθρο 1 5ο ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΕΦΕΜΤΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής , ο ανάδοχος
των υπηρεσιών, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει
σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιοδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μη γνωστοποιεί μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει.
Άρθρο 1 6

ο

Επίλυση διαφορών

Συχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται συμ. Με
τον Ν. 4412/16.
Ελευσίνα

Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΑΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
O ΠΡΟΕΔΡΟ
ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ελευσίνα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Εργασία : ΜΙΘΨΜΑΣΑ ΗΦΗΣΙΚΨΝ
ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ

ΑΡ.

NOMIKO ΠΡΟΨΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

34/2019

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:70.000,0 με Υ.Π.Α. 24%

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ

( 56.451,60 + 13.548,40 Κ.Α.: 15.6236.0001

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
Ε ΣΕΜ.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ
ΕΚΔΗΛΨΗ

ΠΟΟΝ
ΦΨΡΙ
ΥΠΑ

ΥΠΑ 24%

ΤΝΟΛΟ

ΘΕΑΣΡΙΚΕ
ΠΑΡΑΣΑΕΙ

20

1.000,00 X
20

16.129,03

3.870,97

20.000,00

ΜΟΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΨΗ

10

625,00 X
10

5.040,32

1.209,68

6.250,00

ΦΟΡΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ

20

700,00 X20

11.290,32

2.709,68

14.000,00

ΦΟΡΨΔΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΑΗ

10

450,00
X10

3.629,03

870,97

4.500,00

ΠΡΟΒΕ ΘΕΑΣΡΙΚΨΝ
ΠΑΡΑΣΑΕΨΝ

15

700,00 X
15

8.467,74

2.032,26

10.500,00

ΠΡΟΒΕ ΦΟΡΕΤΣΙΚΨΝ
ΠΑΡΑΣΑΕΨΝ

8

600,00 X8

3.870,97

929,03

4.800,00

ΟΜΙΛΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΗ

6

410,00 X 6

1.983,87

476,13

2.460,00

374,50Φ15

4.530,24

1.087,26

5.617,50

374,50Φ5

1.510,08

362,42

1.872,50

ΗΦΗΣΙΚΗ & ΥΨΣΙΣΙΚΗ
ΚΑΛΤΧΗ
ΑΘΛΗΣΙΚΕ
ΕΚΔΗΛΨΕΙ

15

5

Ελευσίνα

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ

Η ΤΝΣΑΞΑΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

AΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ

ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ελευσίνα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Εργασία : ΜΙΘΨΜΑΣΑ ΗΦΗΣΙΚΨΝ
ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ

ΑΡ.

34 /2019

NOMIKO ΠΡΟΨΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 70.000,00 με Υ.Π.Α. 24%

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ

( 56.451,60 + 13.548,40 ) Κ.Α.: 15.6236.0001

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
Άρθρο 1Ο
Εργασίες για την ΜΙΘΩΗ ΗΦΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΩΣΙΣΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Για το έτος 2018 όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεσης της
υπ΄αριθ. 15/2018 μελέτης.
ΣΙΜΗ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ (1) ΣΕΜΑΦΙΟΤ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α. ( αριθμητικά και
ολογράφως):
56.451,60 ευρω ( πενήντα έξη χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα ένα ευρω και
εξήντα ένα λεπτά )
Υ.Π.Α. 24% : 13.548,40 ευρω ( δέκα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ
ευρω και σαράντα λεπτά )
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΚΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ( αριθμητικά και
ολογράφως):
70.000,00 ( εβδομήντα χιλιάδες ευρω).
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΤΝΣΑΞΑΑ
ΑΙΚ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΒΑΙΛΗ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ελευσίνα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Εργασία : ΜΙΘΨΜΑΣΑ ΗΦΗΣΙΚΨΝ
ΥΨΣΙΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΔΗΜΟ ΕΛΕΤΙΝΑ

ΑΡ. 15 /2018

NOMIKO ΠΡΟΨΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:70.000,00μεΥ.Π.Α. 24%

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ

( 56.451,60 + 13.548,40 ) Κ.Α.: 15.6236.0001

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΨΓΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΥΟΡΑ
Αρθρο 1ο
Εργασία για την μίσθωση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για
το έτος 2018
όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεσης της υπ΄αριθ.
15/2018 μελέτης.
ΣΙΜΗ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α. ( αριθμητικά και ολογράφως):
Υ.Π.Α. 24%( αριθμητικά και ολογράφως):
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (αριθμητικά και
ολογράφως):

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ

