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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Ρ.
∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80 (Περί εκτέλεσης έργων και
προµηθειών Ο.Τ.Α), το Ν. 3463/2006 και µε τους όρους της διακήρυξης «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου
Καρναβαλιού 2015».
Η Εργασία «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015», προϋπολογίσθηκε: στο ποσό των
33.600,00 €.
Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων της Κ.Ε.∆Η.Ρ. για το έτος
2015.
Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά την κάλυψη ανά εκδήλωση µε υπηρεσίες Ήχου και Φωτός των
εκδηλώσεων του Καρναβαλιού 2015 και πιο συγκεκριµένα από Πέµπτη 12/2/2015 έως και ∆ευτέρα 23/2/2015 και
σύµφωνα µε την Τεχνική Μελέτη.
η
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα Γραφεία της Κ.Ε.∆Η.Ρ. στο Ρέθυµνο, στην οδό Αρκαδίου αρ. 48-50 την 29 του µηνός
Ιανουαρίου του έτους 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 έως 12:45 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την
αρµόδια επιτροπή.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο ∆ιαγωνισµός δεν µπορέσει να γίνει εκείνη την ηµεροµηνία, τότε θα γίνει την
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα.
Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών ανά εκδήλωση ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της εκδήλωσης της µελέτης
της διακήρυξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 28/1980.
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή/και σύµπραξη αυτών
που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών ήχου, ηχοληψίας, φωτισµού κ.λ.π., γεγονός που αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 2% επί του ποσού του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού
των εκδηλώσεων για τις οποίες κατατίθεται προσφορά και θα απευθύνεται στην Κ.Ε.∆Η.Ρ..
Πληροφορίες και τεύχος διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Κ.Ε.∆Η.Ρ. στο Ρέθυµνο, στην οδό Αρκαδίου, αρ. 4850 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή στα τηλ. 2831040157 και 2831040150.
Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Θεοπίστη Μπιρλιράκη
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης
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Ρέθυµνο 16/1/2015
Αρ. Πρωτ.: 46
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.600,00 ΕΥΡΩ.

Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015,
προϋπολογισµού 33.600,00 ευρώ.
Ειδικότερα η µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός για τις εκδηλώσεις του Ρεθεµνιώτικου
Καρναβαλιού 2015 από 12/2/2015 έως και 23/2/2015.
Κάθε εκδήλωση αναφέρεται και σε διαφορετικές καλύψεις που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική
Έκθεση.
Παρακάτω αναγράφονται ορισµένες ιδιαιτερότητες για την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες και ο απαιτούµενος εξοπλισµός ανά εκδήλωση είναι:

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 1
Η εκδήλωση αυτή αποτελείται από τις τρεις παρακάτω εκδηλώσεις 1α, 1β και 1γ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 1α
Ονοµασία εκδήλωσης: Νυχτερινή Παρέλαση
Ηµεροµηνία: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: 18:00 – 23:00
Τοποθεσία: Έναρξη από διασταύρωση Θεοτοκοπούλου και Εµ. Πορτάλιου έως ∆ηµοτικό Κήπο (ΒΑ γωνία)
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 13:00 την 21/2/2015
Υπηρεσίες - Εξοπλισµός - Προδιαγραφές:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

2 cd player & mixer (επαγγελµατικά ) για πρόγραµµα DJ

2

2 Προβολείς κανόνια (Follow Spot)

3

2 ασύρµατα µικρόφωνα & 2 ασύρµατα χειλόφωνα (ψείρες)

4

5
6

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού

Απαιτείται να έχει τοποθετηθεί το σύνολο των ηχητικών εγκαταστάσεων που αναφέρονται παρακάτω για την
Μεγάλη Παρέλαση (ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 1β) και να τεθούν σε λειτουργία από τη συµβολή των οδών Θεοτοκοπούλου και
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Εµ. Πορτάλιου µε διαδροµή επί της Εµ. Πορτάλιου, επί της Κουντουριώτη και έως τον ∆ηµοτικό Κήπο (ΒΑ
γωνία), κατά τις ώρες από 19:00 έως 23:00.
Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Η τοποθέτηση των ηχείων πρέπει να γίνει σε ύψος τουλάχιστον 1,80 µέτρων.
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 1β
Ονοµασία εκδήλωσης: Μεγάλη Παρέλαση
Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 11:30 έως το τέλος της παρέλασης στις 22/2/2015
Τοποθεσία: Από συµβολή Λ. Πορτάλιου και Θεοτοκοπούλου έως το κατάστηµα «ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ» στην οδό Ηγ.
Γαβριήλ 103-105
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 13:00 την 21/2/2015
Υπηρεσίες - Εξοπλισµός - Προδιαγραφές:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
48 Πύργοι Ηχείων ελάχιστης συνολικής ισχύος 2,5 ΚW έκαστος

4

Οι οποίοι θα τοποθετηθούν από την συµβολή της οδού Θεοτοκοπούλου µε την οδό Εµµ. Πορτάλιου έως
το κατάστηµα ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ στην οδό Ηγ. Γαβριήλ 103-105 αποτελούµενοι από 3-4 Ηχεία ανά πύργο
(400 – 1000W RMS)
1 ξεχωριστό Sub Woofer ανά Πύργο Ισχύος 700W – 1000W RMS
2 CD player επαγγελµατικά τύπου «pioneer 1000 ΜΚ3»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
και πρόβλεψη για εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης
1 Μίκτη τύπου «pioneer 600 ή 800»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
2 Monitor

5

1 Ζευγάρι ακουστικά

6

2 ασύρµατα µικρόφωνα & 2 ασύρµατα χειλόφωνα (ψείρες)

1

2
3

7

8
9

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Η ηχητική κάλυψη των πλατειών που υπάρχουν κατά µήκος της διαδροµής θα πρέπει να γίνει ανάλογα µε τις
ιδιαιτερότητες της κάθε τοποθεσίας.
 Η τοποθέτηση των ηχείων πρέπει να γίνει σε ύψος τουλάχιστον 1,80 µέτρων.
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 1γ
Ονοµασία εκδήλωσης: Μεγάλη Παρέλαση – Χώρος Αναµονής Καρναβαλιστών
Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 11:30 έως το τέλος της παρέλασης στις 22/2/2015
Τοποθεσία: Από Κόρακα Καµάρα έως συµβολή Λ. Πορτάλιου και Θεοτοκοπούλου
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 13:00 την 21/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Α/Α
1

2

3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25 ηχεία 500 W αναρτηµένα στις κολώνες του δηµοτικού φωτισµού, και δυο πύργους σε σηµεία που
υπάρχει παροχή ∆ΕΗ µε 3 ηχεία 500 W και ένα sub έκαστος, ενδιάµεσα της όλης απόστασης, από την
συµβολή της οδού Θεοτοκοπούλου µε την οδό Εµµ. Πορτάλιου έως το κρεοπωλείο Αντωνάκη. Στη
συνέχεια 15 κόρνες 50 W έως του Κόρακα Καµάρα µε τα ανάλογα ενισχυτικά τους.
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα,
κονσόλες κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Η τοποθέτηση των ηχείων πρέπει να γίνει σε ύψος τουλάχιστον 1,80 µέτρων.
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 2
Ονοµασία εκδήλωσης: Μουσική εκδήλωση µε παραδοσιακό συγκρότηµα
Ηµεροµηνία: Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 19:00 έως το τέλος της εκδήλωσης.
Τοποθεσία: Πλατεία Μικρασιατών
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 17:00 την 12/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλήρες ηχητικό σύστηµα για 1 λύρα, 2 λαούτα, 3 µικρόφωνα, 4 monitor 300 w, κονσόλα τουλάχιστον 24

1

καναλιών, ηχεία ισχύος τουλάχιστον 6 kw απαρτιζόµενο από 4 sub και 4 δορυφόρους µε τα ανάλογα
ενισχυτικά τους και µε τα παρελκόµενά τους.

2

3

4

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Φωτισµός µε:
Τράσα µε 4 Lampbar µε 6 par των 1000Watt η κάθε µία, 6 κεφαλές spot, 4 κεφαλές wash, 12 spot για τα
αναλόγια, Compressors για 6 κανάλια, 10 par led, Κονσόλα φώτων dmx

5

Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
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 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 3
Η εκδήλωση αυτή αποτελείται από τις τρεις παρακάτω εκδηλώσεις 3α και 3β.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 3α
Ονοµασία εκδήλωσης: Μουσική εκδήλωση µε παραδοσιακό συγκρότηµα και µουσική από DJ
Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 19:00 έως το τέλος της εκδήλωσης.
Τοποθεσία: Πλατεία Μικρασιατών
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 17:00 την 20/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλήρες ηχητικό σύστηµα για 1 λύρα, 2 λαούτα, 3 µικρόφωνα, 4 monitor 300 w, κονσόλα τουλάχιστον 24

1

καναλιών, ηχεία ισχύος τουλάχιστον 6 kw απαρτιζόµενο από 4 sub και 4 δορυφόρους µε τα ανάλογα
ενισχυτικά τους και µε τα παρελκόµενά τους.

2

3

4

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Φωτισµός µε:
Τράσα µε 4 Lampbar µε 6 par των 1000Watt η κάθε µία, 6 κεφαλές spot, 4 κεφαλές wash, 12 spot για τα
αναλόγια, Compressors για 6 κανάλια, 10 par led, Κονσόλα φώτων dmx

5

Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού
Ο απαραίτητος εξοπλισµός για να παίξει µουσική DJ:

6

2 CD player επαγγελµατικά τύπου «pioneer 1000 ΜΚ3»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
και πρόβλεψη για εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης
1 Μίκτη τύπου «pioneer 600 ή 800»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
1 Ζευγάρι ακουστικά

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 3β
Ονοµασία εκδήλωσης: Μουσική εκδήλωση µε παραδοσιακό συγκρότηµα και µουσική από DJ
Ηµεροµηνία: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015
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Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 19:00 έως το τέλος της εκδήλωσης.
Τοποθεσία: Πλατεία Μικρασιατών
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 17:00 την 21/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλήρες ηχητικό σύστηµα για 1 λύρα, 2 λαούτα, 3 µικρόφωνα, 4 monitor 300 w, κονσόλα τουλάχιστον 24

1

καναλιών, ηχεία ισχύος τουλάχιστον 6 kw απαρτιζόµενο από 4 sub και 4 δορυφόρους µε τα ανάλογα
ενισχυτικά τους και µε τα παρελκόµενά τους.

2

3

4

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Φωτισµός µε:
Τράσα µε 4 Lampbar µε 6 par των 1000Watt η κάθε µία, 6 κεφαλές spot, 4 κεφαλές wash, 12 spot για τα
αναλόγια, Compressors για 6 κανάλια, 10 par led, Κονσόλα φώτων dmx

5

Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού
Ο απαραίτητος εξοπλισµός για να παίξει µουσική DJ:

6

2 CD player επαγγελµατικά τύπου «pioneer 1000 ΜΚ3»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
και πρόβλεψη για εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης
1 Μίκτη τύπου «pioneer 600 ή 800»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
1 Ζευγάρι ακουστικά

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 4
Ονοµασία εκδήλωσης: Μουσική εκδήλωση µε µουσική από DJ
Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 15:00 και λήξη στις 18:30
Τοποθεσία: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 12:00 την 22/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Α/Α
1

2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλήρες ηχητικό σύστηµα αποτελούµενο από ηχεία ισχύος τουλάχιστον 6 kw απαρτιζόµενα από 4 sub και
4 δορυφόρους µε τα ανάλογα ενισχυτικά τους και µε τα παρελκόµενά τους.
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
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είτε άλλη)
4

Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού
Ο απαραίτητος εξοπλισµός για να παίξει µουσική DJ:
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2 CD player επαγγελµατικά τύπου «pioneer 1000 ΜΚ3»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
και πρόβλεψη για εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης
1 Μίκτη τύπου «pioneer 600 ή 800»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
1 Ζευγάρι ακουστικά

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 5
Ονοµασία εκδήλωσης: Τελετή λήξης µε συναυλία
Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Από τις 19:00 έως τις 23:00
Τοποθεσία: Ανατολική Παραλία Παλιάς Πόλης
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 16:30 την 22/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Ηχητικό σύστηµα τουλάχιστον 10 kw απαρτιζόµενο από 5 sub και 8 δορυφόρους µε τα ανάλογα ενισχυτικά τους και
µε τα παρελκόµενά τους.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Κάλυψη FOH (front of house)
1 κονσόλα αναλογική ή ψηφιακή, 32-48 κανάλια (Midas, ElectroVoice, Yamaha, Soundcraft ή άλλης
εταιρίας µε ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά)
Line Array τριών δρόµων (JBL, ElectroVoice, L Acoustics ή άλλης εταιρίας µε ανάλογα τεχνικά
χαρακτηριστικά)
2 FX (TC electronics 2000 ή 3000 ή άλλης εταιρίας µε ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά)
1 Delay
Compressors για 6 κανάλια
Ενισχυτές για 6 κανάλια
EQ για 2 κανάλια (Klark Tecknik, BSS ή άλλης εταιρίας µε ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά)
Κάλυψη Stage
1 κονσόλα αναλογική ή ψηφιακή, 32-48 κανάλια µε 16 auxiliaries (Midas, Soundcraft ή άλλης εταιρίας µε
ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά)
4 FX (TC electronics 2000 ή 3000 ή άλλης εταιρίας µε ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά)
EQ για 10 κανάλια (Klark Tecknik, BSS ή άλλης εταιρίας µε ανάλογα τεχνικά χαρακτηριστικά)
1 Delay
Compressors για 6 κανάλια
Ενισχυτές για 6 κανάλια
8 ηχεία monitor ίδιας εταιρίας (NEXO PS 15, MEYER, JBL ή άλλης εταιρίας µε ανάλογα τεχνικά
χαρακτηριστικά)
2side sub woofers
8 βάσεις οργάνων και 8 αναλόγια
1 πλήρες σετ τυµπάνων + πιατίνια (Yamaha, Pearl)
1 ενισχυτής µπάσου (Ampeg, Fender µε 4 woofer split 10 inch)
1 ενισχυτής κιθάρας (Marshall, Fender Twin Reverb)
Βάση πλήκτρων
2 ασύρµατα µικρόφωνα και ενσύρµατα µικρόφωνα για την επαρκή κάλυψη της εκδήλωσης
Σελίδα 7 από 20

15
16

Μοκέτα και εξέδρα για το σετ τυµπάνων
2 CD player και µίκτη pionner 1000

Φωτισµός
Φωτισµός µε:
1
Τράσα µε 4 Lampbar µε 6 par των 1000Watt η κάθε µία, 6 κεφαλές spot, 4 κεφαλές wash, 12 spot για τα
αναλόγια, Compressors για 6 κανάλια, 10 par led, Κονσόλα φώτων dmx
Γενικές Απαιτήσεις
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα,
1
κονσόλες κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
2
είτε άλλη)
3
Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού
Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 6
Ονοµασία εκδήλωσης: Παρέλαση της Καµήλας
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 10:00 έως το τέλος της παρέλασης στις 23/2/2015
Τοποθεσία: Γεράνι
Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 9:00 την 23/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

30 ηχεία x 500 WATT έκαστο

2

1 Μείκτης

3

1 διπλό CD

4

1 κονσόλα

5

6
7

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Η τοποθέτηση των ηχείων πρέπει να γίνει σε ύψος τουλάχιστον 1,80 µέτρων.
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 7
Ονοµασία εκδήλωσης: Μουσική εκδήλωση µε µουσική από DJ
Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015
Ώρες εκδήλωσης: Έναρξη µουσικής στις 10:00
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Τοποθεσία:

Παραλία

Ελ.

Βενιζέλου

ή

Πλατεία Μικρασιατών

Ώρα Ελέγχου Εγκατάστασης: στις 9:00 την 23/2/2015
Υπηρεσίες – Εξοπλισµός – Προδιαγραφές:
Α/Α
1

2

3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλήρες ηχητικό σύστηµα αποτελούµενο από ηχεία ισχύος τουλάχιστον 6 kw απαρτιζόµενα από 4 sub και
4 δορυφόρους µε τα ανάλογα ενισχυτικά τους και µε τα παρελκόµενά τους.
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσής του για να είναι λειτουργικός (καλώδια, βύσµατα, κονσόλες
κ.λ.π.)
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός σύνδεσης του εξοπλισµού µε παροχή ρεύµατος (είτε δηµοτική παροχή
είτε άλλη)
Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού
Ο απαραίτητος εξοπλισµός για να παίξει µουσική DJ:

5

2 CD player επαγγελµατικά τύπου «pioneer 1000 ΜΚ3»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
και πρόβλεψη για εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης
1 Μίκτη τύπου «pioneer 600 ή 800»
(οποιουδήποτε κατασκευαστή αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών)
1 Ζευγάρι ακουστικά

Ειδικές Απαιτήσεις Εκδήλωσης:
 Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και βαρύνει τον ανάδοχο.
 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και έχει
προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο είτε σε οποιονδήποτε
τρίτο.
Οι εταιρείες και τα µοντέλα όπου αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά και γι’ αυτό οι υποψήφιοι
ανάδοχοι υποχρεούνται µόνο στο να παρέχουν εξοπλισµό τουλάχιστον αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ


Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των επισκεπτών από τον εξοπλισµό, τον τρόπο τοποθέτησής
του και σύνδεσής του µε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος.



Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την λήψη ή/και τροφοδοσία ρεύµατος και
ηχητικού σήµατος από τα σηµεία που θα τους υποδειχθούν.



Το κόστος για τον απαιτούµενο εξοπλισµό που αφορά στο στήσιµο του ηχητικού εξοπλισµού όπως τρίποδα,
σκαλωσιές, ειδικές βάσεις κ.α. βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.



Ο ανάδοχος έχει την αστική ευθύνη για την ασφάλεια του ηχητικού και απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισµού ως
προς τους εργαζόµενους – χειριστές του, τον κόσµο που θα παρακολουθεί και θα κινείται στις εκδηλώσεις.

Η δαπάνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προϋπολογίζεται στο ποσό των 33.600,00 ευρώ, η οποία θα
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού εξόδων 2015 της Κ.Ε.∆Η.Ρ..
Ρέθυµνο 16/1/2015
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θεοπίστη Μπιρλιράκη
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης

Γιώργος Γύπαρης
∆ιευθυντής Κ.Ε.∆Η.Ρ.
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Κ.Ε.∆Η.Ρ.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Αρκαδίου 48-50
74 100, Ρέθυµνο
Τηλ.: 2831040157
Fax: 2831040149
e-mail: info@kedir.gr

Ρέθυµνο 16/1/2015
Αρ. Πρωτ.: 46

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015».
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Έχοντας υπόψη:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Α

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 φεκ 87 ’ «Πρόγραµµα Καλλικράτης».
β) Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.».
δ) Τις διατάξεις του Π.∆/τος 346/98 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’).
ε) Την υπ. αρ. 16/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Ρ. για έγκριση διενέργειας
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού.
στ) Την υπ. αρ. 17/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για Καθορισµό Όρων ∆ιενέργειας
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού.

Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης ανά εκδήλωση.
Η εργασία «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015» αποτελείται από 7 εκδηλώσεις και είναι
συνολικού προϋπολογισµού 33.600,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου όλων των φόρων και των κρατήσεων) και θα
διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
Τόπος και χρόνος διενέργειας.
η

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 29 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015 ηµέρα Πέµπτη ενώπιον της
αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής στα γραφεία της Κ.Ε.∆Η.Ρ. στην οδό Αρκαδίου και αρ. 48-50 στο Ρέθυµνο µε ώρα
έναρξης την 12:30 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:45.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο ∆ιαγωνισµός δεν µπορέσει να γίνει εκείνη την ηµεροµηνία, τότε θα γίνει την
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα.
ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η παροχή υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «περί
εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.» και της παραγράφου 2 & 9 του άρθρου 209, & της παρ. 1 του άρθρου
273, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 φεκ87Α’, το υπ. αρ. έγγραφο
του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. ∆ιακ/σης 21437/5-05-2011 όπου αναφέρεται µεταξύ άλλων στην αύξηση των χρηµατικών
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ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών της
υπ. αρ. 35130/739/9-08-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και η οποία δηµοσιεύτηκε στο φεκ 1291 β’
11-08-2010 όπου τα χρηµατικά όρια έχουν διαµορφωθεί:
Για συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός) από του ποσού των (20.001) ευρώ και µέχρι του ποσού
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α».
ΑΡΘΡΟ 3
Τεύχη δηµοπράτησης.
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) κατά
σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το τιµολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός,
γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,
δ) η τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 4
Προϋπολογισµός.
Η Εργασία «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των
33.600,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 23%. Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων της
Κ.Ε.∆Η.Ρ. έτους 2015, Κ.Α.: 64.999.980.0011 ποσού 33.600,00 € µε Π.Α.Υ. 03-16/1/2015.
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 και προέρχεται από την χρηµατοδότηση της
λειτουργίας της Κ.Ε.∆Η.Ρ. από τον ∆ήµο Ρεθύµνης.
Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά την παροχή υπηρεσιών ήχου φωτισµού για τη διεξαγωγή των
εκδηλώσεων του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015 και σύµφωνα µε την µελέτη προϋπολογισµού της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Οι υπηρεσίες κάθε εκδήλωσης θα παρέχονται κατά τις ηµεροµηνίες, ώρες και στις τοποθεσίες που
αναφέρονται στην Τεχνική Μελέτη και σύµφωνα µε τις περιγραφόµενες απαιτήσεις σε παρεχόµενο εξοπλισµό και
υπηρεσίες.
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. δεν υποχρεούται να χρησιµοποιήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί τούτο σκόπιµο, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση
της Κ.Ε.∆Η.Ρ..
ΑΡΘΡΟ 6
Εγγυήσεις
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού των εκδηλώσεων για τις οποίες κατατίθεται προσφορά, και δίδεται µε
ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας
συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο µειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η
οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της εκδήλωσης για την οποία υπογράφει σύµβαση, χωρίς
να υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση.
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ΑΡΘΡΟ 7
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων.
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης, στην Κ.Ε.∆Η.Ρ.
στο τηλέφωνο 2831040150 / 40157, αρµόδιος υπάλληλος κ. Γιώργος Γύπαρης, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες.
Περιληπτική διακήρυξη της Αντιπροέδρου θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες «Κρητική Επιθεώρηση» και
«Ρεθεµνιώτικα Νέα».
Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.
Α

3548/2007 ΦΕΚ 68 και την εγκ. 11 µε αρ. πρωτ 27754/28-06/2010.
Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα
της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή,
µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αµοιβή του αναδόχου
ή του παρόχου υπηρεσιών κατά την πρώτη πληρωµή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί
ανάδοχος.
Σε περίπτωση που µετά από αρχική ή επαναληπτική διαδικασία ακολουθηθεί η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, τα έξοδα δηµοσιεύσεων του αρχικού – επαναληπτικού διαγωνισµού, θα καταβάλλονται µόνο από
την αναθέτουσα αρχή.
Η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε τη οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος δεν θα
υπερβαίνει κατά µέσο όρο το ποσό των 450 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
∆εν υπάρχει δαπάνη για τη χορήγηση των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής – Υποβολή προσφορών.
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή/και σύµπραξη
αυτών που ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών ήχου, ηχοληψίας, φωτισµού κ.λ.π., γεγονός που αποδεικνύεται
µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει
ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους
ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη
κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσιών ως και τα συµβατικά στοιχεία
της αντίστοιχης µελέτης.
Σε περίπτωση που η προσφορά θα κατατεθεί από φυσικό πρόσωπο και όχι µε courier ή Ταχυδροµείο, ο
εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση από τον διαγωνιζόµενο για την κατάθεση της προσφοράς,
µε ρητή αναφορά σε τυχόν λοιπές αρµοδιότητες τις οποίες του αναθέτει για το συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) των πρωτοτύπων εκ των
οποίων:
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και µε ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν:
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
β) Εξουσιοδότηση µε την οποία θα ορίζεται αντίκλητος του διαγωνιζόµενου, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν
θα µπορεί να βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε την Κ.Ε.∆Η.Ρ..
γ) Σφραγισµένος φάκελος µε την οικονοµική προσφορά.
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δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σ’
αυτό.
ε) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν
εταιρίες, υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως
εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
στ) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους σε όλους τους τοµείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τις εισφορές και των ιδίων και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η
συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α..
η) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που δεν πρέπει να είναι µικρότερος του ενός (1)
µήνα.
θ) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρει τις εκδηλώσεις (µε τους αριθµούς που αναφέρονται στην Τεχνική
Έκθεση) για τις οποίες καταθέτει προσφορά.
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται
ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος
φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.
Επίσης δεν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των υπηρεσιών ανά
εκδήλωση κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Παρέχεται η δυνατότητα να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι προσφορά είτε για µία εκδήλωση, είτε για
περισσότερες, είτε για όλες.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, ότι οι προσφορές κατατίθενται
αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες
Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Στον εσωτερικό φάκελο θα υπάρχει:
α) Η προσφορά του διαγωνιζόµενου µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες % στην τιµή του
προϋπολογισµού της µελέτης της διακήρυξης, συµπληρωµένη σε θεωρηµένο έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού (πίνακας «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των υπηρεσιών, στις στήλες «ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)»

και

«ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΕ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)».).
Από την προσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει να προκύπτει έκπτωση, µε ποινή
αποκλεισµού, (δηλαδή ποσοστό έκπτωσης > 0%).
Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε τις
δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού (σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆.
28/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α’), όλα τα έξοδα, φόρους και τυχόν άλλη
προβλεπόµενη εκ του νόµου κράτηση. Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας σε
περισσότερους του ενός διαγωνιζόµενου τότε οι δαπάνες δηµοσίευσης θα επιµεριστούν αναλογικά µε τον
προϋπολογισµό των εκδηλώσεων που τους κατακυρώνονται.
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ολογράφως και αριθµητικά και πρέπει να είναι > 0 %.
ΑΡΘΡΟ 9
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια τριµελή επιτροπή, που συνεδριάζει δηµόσια µέχρι την ώρα
λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε
διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται
ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του
διαγωνιζοµένου και η γι’ αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς.
Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών
και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς
µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της
αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από την
αρµόδια Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο
πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο
ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταµένων.
Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ’ αυτόν ο
ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του
διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική.
Η αρµόδια Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται.
Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο
λόγος του αποκλεισµού τους.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται παρουσία των διαγωνιζοµένων οι οικονοµικές προσφορές και καταγράφονται
στο πρακτικό.
ΑΡΘΡΟ 10
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές.
Στο διαγωνισµό δεν γίνεται δεκτή αντιπροσφορά και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Επίσης δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς από ίδιο διαγωνιζόµενο, η επιτροπή θα
προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση, παρουσία του διαγωνιζοµένου.
ΑΡΘΡΟ 11
Ανακήρυξη µειοδότη.
Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών ανά εκδήλωση ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της εκδήλωσης της µελέτης
της διακήρυξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 28/1980.
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διαγωνιζόµενου προσφέρουν την ίδια τιµή στην ίδια εκδήλωση στις τιµές

προϋπολογισµού της µελέτης, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους για να αναδειχθεί ο ανάδοχος της συγκεκριµένης
εκδήλωσης.
Ο ανάδοχος της κάθε εκδήλωσης του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία της Κ.Ε.∆Η.Ρ. σε
χρόνο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ’ αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 28/1980
κυρώσεις.
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Η σύµβαση πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο της Κ.Ε.∆Η.Ρ..
ΑΡΘΡΟ 12
Ενστάσεις.
Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην Κ.Ε.∆Η.Ρ., µέχρι και την εποµένη
εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Αν η ένσταση κατατεθεί στην Κ.Ε.∆Η.Ρ., πρωτοκολλείται και
την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα πρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις,
για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποστέλλονται για τον
προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας.

ΑΡΘΡΟ 13
Λοιποί Όροι
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει εκδήλωση ειδοποιώντας εγγράφως τον ανάδοχό της:
α) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα ελέγχου εγκατάστασης της συγκεκριµένη εκδήλωσης για τις
εκδηλώσεις από 2 έως και 7, και
β) τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την ώρα ελέγχου εγκατάστασης για την εκδήλωση 1.
Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα λάβει την αµοιβή που αντιστοιχεί βάσει της προσφοράς του στην
εκδήλωση που ακυρώθηκε.
Σε περίπτωση που η Κ.Ε.∆Η.Ρ. αναβάλει εκδήλωση, ειδοποιώντας εγγράφως τον ανάδοχό της, µη έχοντας
τηρήσει τους χρόνους όπως περιγράφονται στις προηγούµενες παραγράφους α) και β), αλλά πριν την ώρα
ελέγχου εγκατάστασης της συγκεκριµένης εκδήλωσης τότε ο ανάδοχος θα λάβει την αµοιβή που αντιστοιχεί στο
30% βάσει της προσφοράς του στην εκδήλωση που ακυρώθηκε.
Σε περίπτωση που η Κ.Ε.∆Η.Ρ. αναβάλει εκδήλωση, ειδοποιώντας εγγράφως τον ανάδοχό της, µετά την
ώρα ελέγχου εγκατάστασης της συγκεκριµένης εκδήλωσης τότε ο ανάδοχος θα λάβει την αµοιβή που αντιστοιχεί
στο 80% βάσει της προσφοράς του στην εκδήλωση που ακυρώθηκε.
Συνεπώς, σε περίπτωση ακύρωσης, ο ανάδοχος δεν θα διατηρεί ουδεµία επιπλέον αποζηµίωση ηθικής η
υλικής φύσεως, πέραν αυτής που έχει ανωτέρω ορισθεί.
ΑΡΘΡΟ 14
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, και τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα
αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους αναλογικά µε τις εκδηλώσεις που τους κατακυρώθηκαν
οριστικά από τη δηµοπρασία.
Τον ανάδοχο κάθε εκδήλωσης βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ∆ηµόσιο, εισφορές κλπ. που
αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Σελίδα 15 από 20

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/1980 όπως τροποποιήθηκαν µε το
Α

Ν. 1416/1984 & του Ν.3548/07, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010 φεκ 87 ’, του από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος όπως
αυτό τροποποιείται.

Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Θεοπίστη Μπιρλιράκη
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης
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ΘΕΜΑ: «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Εργασία «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού
2015».
β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.600,00 ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 2
Η παροχή υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 και του Ν. 3463/2006, του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68
α

Α’ , του Ν. 3852/2010 φεκ 87 ’.
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών κατά σειρά είναι:
α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας.
Β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς.
Γ) Συγγραφή υποχρεώσεων.
∆) Τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισµού των εκδηλώσεων για τις οποίες συµµετέχει στην δηµοπρασία. Κατά την υπογραφή
της σύµβασης αντικαθίσταται µε όµοια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η
οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του
συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης των εκδηλώσεων για τις οποίες υπογράφει σύµβαση, χωρίς να
υπολογίζεται η προσφερόµενη έκπτωση.

ΑΡΘΡΟ 5
Η προσφερόµενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της
σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την έκδοση των φορολογικών
παραστατικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει καµία µεταβολή ως προς τις συµφωνηθέντες
υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριµένα, η πληρωµή της αξίας κάθε εκδήλωσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε
τιµολογίου και µέσα σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από κάθε παράδοση, διαφορετικά η Κ.Ε.∆Η.Ρ.
καθίσταται υπερήµερη και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ.
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166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003 και στην υπ. αρ. Π1/2235/08

(ΦΕΚ

1670

Β/18-8-2008):

Εφαρµογή

Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2008).
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (Κ.Ε.∆Η.Ρ.) ισούται
µε το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
Στην ανωτέρω προθεσµία δεν συµπεριλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων και
έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ µέρους του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 6
Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της κάθε εκδήλωσης θα
κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.
Κατά την εκτέλεση κάθε υπηρεσίας θα εξετάζεται η συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον
προκύψει ολική ή µερική µεταβολή στις συµφωνηθέντες τεχνικές προδιαγραφές - καλύψεις, ο ανάδοχος οφείλει να
συµµορφωθεί άµεσα µε τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς επιβάρυνση τιµής για την Κ.Ε.∆Η.Ρ.. Εάν ο ανάδοχος δεν
συµµορφωθεί άµεσα από την ειδοποίησή του θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την κάλυψη των σχετικών υπηρεσιών που θα έχει ως
αποτέλεσµα να µην υλοποιηθεί η εκδήλωση, ο µειοδότης υποχρεούται να πληρώσει προς την Κ.Ε.∆Η.Ρ. ως
ποινική ρήτρα ποσοστό δέκα τοις εκατό (10,00%) επί της συµβατικής αξίας της εκδήλωσης.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Ρ. και παρακρατείται από
τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8
Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για µία εκδήλωση, είτε για περισσότερες, είτε για
όλες.
ΑΡΘΡΟ 9
Παντός είδους έξοδα, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσίευσης, κ.λ.π βαρύνουν όλα τον ανάδοχο (µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α’) και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και
υποχρέωση της Κ.Ε.∆Η.Ρ..
ΑΡΘΡΟ 10
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ένα (1) µήνα από την επόµενη της διενέργειας
του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 11
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερου του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη και τη συγγραφή
υποχρεώσεων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού.
Ρέθυµνο 16/1/2015
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θεοπίστη Μπιρλιράκη
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης

Γιώργος Γύπαρης
∆ιευθυντής Κ.Ε.∆Η.Ρ.
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ΕΡΓΑΣΙΑ: Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015
ΘΕΜΑ: «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015»
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός για τις εκδηλώσεις του Ρεθεµνιώτικου
Καρναβαλιού 2015 από 12/2/2015 έως και 23/2/2015»
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ /
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ €
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
1α. Νυχτερινή Παρέλαση (21/2/2015)
1β. Μεγάλη Παρέλαση (22/2/2015)
1
26.550,00 €
1γ. Μεγάλη Παρέλαση – Χώρος Αναµονής
Καρναβαλιστών (22/2/2015)
Μουσική εκδήλωση µε παραδοσιακό
2
900,00 €
συγκρότηµα (12/2/2015)
3α. Μουσική εκδήλωση µε παραδοσιακό
συγκρότηµα
και µουσική
από
DJ
(20/2/2015)
3
1.800,00 €
3β. Μουσική εκδήλωση µε παραδοσιακό
συγκρότηµα
και µουσική
από
DJ
(21/2/2015)
Μουσική εκδήλωση µε µουσική από DJ
4
800.00 €
(22/2/2015)
Τελετή λήξης µε συναυλία (22/2/2015)
5
1.600,00 €
Παρέλαση της Καµήλας (23/2/2015)
6
1.400,00 €
Μουσική εκδήλωση µε µουσική από DJ
7
550.00 €
(23/2/2015)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
33.600,00 €
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
Ρέθυµνο 16/1/2015
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θεοπίστη Μπιρλιράκη
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης

Γιώργος Γύπαρης
∆ιευθυντής Κ.Ε.∆Η.Ρ.
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ΘΕΜΑ: «Ήχος και Φως του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού 2015»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της επιχείρησης …………………..……………………, µε έδρα ………….……………., οδός
…………………….……………….,

αριθµός

………………….…,

τηλέφωνο

………………………………., fax ……………………………..……..

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ /
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

1

1α. Νυχτερινή Παρέλαση
(21/2/2015)
1β. Μεγάλη Παρέλαση (22/2/2015)
1γ. Μεγάλη Παρέλαση – Χώρος
Αναµονής Καρναβαλιστών
(22/2/2015)

2

Μουσική εκδήλωση µε παραδοσιακό
συγκρότηµα (12/2/2015)

3

3α. Μουσική εκδήλωση µε
παραδοσιακό συγκρότηµα και
µουσική από DJ (20/2/2015)
3β. Μουσική εκδήλωση µε
παραδοσιακό συγκρότηµα και
µουσική από DJ (21/2/2015)

4

Μουσική εκδήλωση µε µουσική από
DJ (22/2/2015)

5

Τελετή λήξης µε συναυλία
(22/2/2015)

6

Παρέλαση της Καµήλας (23/2/2015)

7

Μουσική εκδήλωση µε µουσική από
DJ (23/2/2015)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ
ΑΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Ρέθυµνο 16/1/2015
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Θεοπίστη Μπιρλιράκη
Αντιδήµαρχος Ρεθύµνης

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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