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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 13/6/2016 
Αρ. Πρωτ.: 720 
 

  

 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016»  
            

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.500,00 ΕΥΡΩ. 

Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016, 

προϋπολογισµού 6.500,00 ευρώ. 

Ειδικότερα η µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός για τις εκδηλώσεις της Γιορτής 

Κρητικής ∆ιατροφής 2016 από 1/7/2016 έως και 7/7/2016, στον ∆ηµοτικό Κήπο Ρεθύµνης. 

Κάθε εκδήλωση αναφέρεται και σε διαφορετικές καλύψεις που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική 

Έκθεση. 

Σε κάθε εκδήλωση η ισχύς του συστήµατος πρέπει να είναι η ανάλογη για την κάλυψη του χώρου του 

∆ηµοτικού Κήπου, και σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των συγκροτηµάτων ή/και καλλιτεχνών που συµµετέχουν. 

Επίσης για κάθε µέρα πρέπει να προβλέπεται και ο κατάλληλος φωτισµός σκηνής λαµβάνοντας υπόψη και 

τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που ακολουθούν. 

Παρακάτω περιγράφονται οι υπηρεσίες και ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την παροχή των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
(από Παρασκευή 1/7/2016 έως και Πέµπτη 7/7/2016) 

ΩΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 19:00 έως 
λήξη 

ασύρµατο µικρόφωνο για τον παρουσιαστή 

9:00 – 14:30 ή 
17:30 – 18:30 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ – SOUND CHECK  
(σε συνεννόηση µε τους καλλιτέχνες) 

17:00 

Ώρα ελέγχου της εγκατάστασης κάθε ηµέρας ορίζεται η 17:00 εκτός αν ο ανάδοχος έχει αναλάβει 

δέσµευση προς τους καλλιτέχνες (ακόµα και προφορικά), βάσει της οποίας πρέπει να είναι 

νωρίτερα.  

Ιδιαίτερα για την πρώτη ηµέρα 1/7/2016 ορίζεται ώρα ελέγχου της εγκατάστασης και της εξέδρας 

η 11:00 στις 1/7/2016. 

από 19:00 έως 

20:30 

∆ιάφορες εκδηλώσεις που θα καλύπτονται από το υπάρχον ηχητικό σύστηµα και σύστηµα 

φωτισµού. 

Μουσική από DJ ώστε να δηµιουργήσει µε τη µουσική που θα αναπαραγάγει, την αντίστοιχη µε 

την εκδήλωση που θα γίνεται ατµόσφαιρα. Τον DJ τον παρέχει ο ανάδοχος. 

από 20:30 έως 

21:00 

∆ιάφορα Κρητικά Συγκροτήµατα µε τις συνήθεις απαιτήσεις ήχου και φωτισµού. 

Ή µουσική από DJ σε συνεννόηση µε Κ.Ε.∆Η.Ρ., για να αναπαραγάγει κρητική µουσική που θα 

συνοδεύσει τα χορευτικά συγκροτήµατα. Τον DJ τον παρέχει ο ανάδοχος. 
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από 21:00 έως 

λήξη 
∆ιάφορα συγκροτήµατα οι απαιτήσεις των οποίων αναλύονται παρακάτω ανά ηµέρα. 

(Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των παραπάνω χρονικών ορίων.) 

 

Για όλες τις ηµέρες των εκδηλώσεων και σε όλη τη διάρκειά τους πρέπει να παρέχονται: 

• Εξέδρα 36 - 40 τ.µ. που θα τοποθετηθεί πάνω από το σιντριβάνι του ∆ηµοτικού Κήπου και θα 

διαθέτει ασφαλές σκαλάκι.  

Θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένη και στερεωµένη µε ασφάλεια ώστε να αντέχει να χορέψουν πάνω της 

κρητικά συγκροτήµατα. 

Εξέδρα 15 τ.µ. περίπου που θα τοποθετηθεί µπροστά από την σκηνή του ∆ηµοτικού Κήπου και θα 

διαθέτει ασφαλές σκαλάκι. Σε αυτή την εξέδρα θα γίνουν παρουσιάσεις.  

Οι εξέδρες είναι τύπου επαγγελµατικού stage και αποκλείονται αυτές τύπου οικοδοµικών ιδιοκατασκευών. 

• Χρωµατικός και λευκός φωτισµός τοποθετηµένος και αναρτηµένος µε ασφάλεια σε τράσα (µε αριθµό 

τουλάχιστον 8 εµπρός και άλλων 8 πίσω και τύπο φωτιστικών ικανό για τον πλήρη φωτισµό της σκηνής 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις αναλυτικές προδιαγραφές), ψηφιακή κονσόλα φώτων και όλο τον 

παρελκόµενο εξοπλισµό για τη σκηνή. Για την καλύτερη απόδοση του φωτισµού θα είναι τοποθετηµένες µε 

ασφάλεια µία τράσσα µπροστά από την σκηνή και µία τράσσα πάνω στην σκηνή και πίσω από τους 

καλλιτέχνες. 

• Οθόνη LED, πλάτους 4m περίπου και ύψους 3m περίπου, ανάλυσης µέχρι 10 mm (απόσταση LED pixel 

µικρότερη ή ίση των 10mm), που θα τοποθετηθεί αναρτηµένη πίσω από τους µουσικούς. Στην οθόνη θα 

γίνεται προβολή είτε από laptop είτε από φορητή camera, και πρέπει να διατίθενται όλα τα απαραίτητα για 

τις προαναφερόµενες συνδέσεις. 

• Συνεργάτης του αναδόχου Dj που θα αναπαραγάγει µουσική σύµφωνα µε τα παραπάνω, µαζί µε όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισµό. 

• Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός διασύνδεσης του απαιτούµενου εξοπλισµού 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).  

• Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη λήψη ή/και τροφοδοσία ρεύµατος και 

ηχητικού σήµατος από τα σηµεία που θα του υποδειχθούν. 

• Τεχνική Υποστήριξη – Υπηρεσίες Λειτουργίας του εξοπλισµού ήχου και φωτισµού. 

 

Επίσης: 

• Όλος ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί, για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη, πρέπει να είναι 

εργοστασιακής προέλευσης (κατασκευή και συναρµολόγηση από επώνυµους οίκους κατασκευής), να 

διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις απόδοσης και ασφάλειας, αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών και 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι κονσόλες του ήχου και φωτισµού πρέπει να είναι ψηφιακές. 

• Τα ηχεία πρέπει να τοποθετηθούν µε τρόπο τέτοιο που δεν θα εµποδίζεται η κίνηση των πολιτών, και θα 

αφήνουν ελεύθερους τους διαδρόµους του ∆ηµοτικού Κήπου. 

• Οι συνεργάτες του αναδόχου που θα αναλάβουν την ηχοληψία, τον φωτισµό και τον χειρισµό του 

εξοπλισµού πρέπει να είναι αντίστοιχοι επαγγελµατίες, να διαθέτουν την ανάλογη κατάρτιση όπως και 

εµπειρία. 
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• Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα µέτρα περί της υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα περί της ασφάλισης του προσωπικού που 

απασχολεί. 

• Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης και χειρισµού του ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισµού είναι ευθύνη και 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζοµένων του και των επισκεπτών από τον 

εξοπλισµό, τον τρόπο τοποθέτησής του, χειρισµού του και σύνδεσής του µε τις παροχές ηλεκτρικού 

ρεύµατος, και έχει προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί είτε σε εργαζόµενο 

είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. 

• Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόµο αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και 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. 

• Το κόστος για τον απαιτούµενο εξοπλισµό που αφορά στο στήσιµο του ηχητικού εξοπλισµού όπως 

τράσσες, τρίποδα κ.α. βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης, ο απαιτούµενος εξοπλισµός για το 

στήσιµο του ηχητικού εξοπλισµού πρέπει να είναι ασφαλής και συµβατός µε την αισθητική του χώρου, 

αποκλειοµένων αυτών που είναι τύπου οικοδοµικής σκαλωσιάς. 

• Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις ώρες των εκδηλώσεων, όπως και να αλλάξει τη σειρά των 

εκδηλώσεων ακόµα και ως προς τις ηµέρες υλοποίησής τους. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
21:00 
έως 
λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

∆ιάφορα Κρητικά Συγκροτήµατα µε τις συνήθεις απαιτήσεις ήχου και φωτισµού ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα να παίζουν συγχρόνως αρκετοί µουσικοί και να τραγουδούν παράλληλα καλλιτέχνες. 
Ο ανάδοχος θα ενηµερωθεί εγκαίρως για τους καλλιτέχνες που θα συµµετέχουν στην εκδήλωση. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
21:00 
έως 
λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΜΗΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
(όπως δόθηκαν από τους καλλιτέχνες) 
1) Πιάνο: Ηλεκτρικό πιάνο µε µικρή ουρά (yamaha, roland, korg ή αντίστοιχο άλλου κατασκευαστή). 
2) Ήχος (‘Ύπαρξη εξοπλισµού και ηχολήπτη). 
Φωτισµός: το απαραίτητο φως για να βλέπουν οι επισκέπτες τους καλλιτέχνες και να βλέπουν οι 
καλλιτέχνες τις παρτιτούρες τους. Ανάλογο αριθµό αναλογίων που θα διαθέτουν τοπικό φωτισµό. 
Εξοπλισµός για τα ηχητικά: 
Τεχνικές πληροφορίες για Ηχολήπτη και ηχητικά: 
∆ύο πυκνωτικά µικρόφωνα για το πιάνο. 
∆ύο δυναµικά µικρόφωνα για τις φωνές. 
∆ύο ηχεία ή τέσσερα ηχεία για το χώρο. 
Κονσόλα που διαθέτει καλό reverb. 
∆ύο ή τρία µόνιτορ ένα για τον πιανίστα και ένα για τους τραγουδιστές (Πάντα εξαρτάται από το χώρο) 
∆ύο αναλόγια. Ένα απλό µικρόφωνο αφηγητή για το συνθέτη-πιανίστα. 
Αλλαγές των παραπάνω δύναται να γίνουν µόνο µετά από συνεννόηση και τη σύµφωνη γνώµη του κ. 
∆ηµήτρη Μαραµή. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ∆ηµήτρης Μαραµής, 6974 018 760, maramisd@hotmail.com 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
21:0

0 
έως 
λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από τους καλλιτέχνες: 

 
MARAVEYAS ILEGAL 2016 

Technical Rider 
AUX AND BACKLINE 
AUX 

AUX EQ MONITOR 

DRUMS 1X31 EQ 1X PS15 NEXO 

BASS 1X31 EQ 1X PS15 NEXO 

EL GTR 1X31 EQ 1X PS15 NEXO 

TROMBONE 1 1X31 EQ 1X PS15 NEXO 

TROMBONE 2* 1X31 EQ 1X PS15 NEXO 

KOSTIS FLOOR TOM 1X31 EQ 1X PS15 NEXO 

PIANO KOSTIS 1X31 EQ 1X PS15 NEXO 

KOSTIS 1X31 EQ 2X PS15 NEXO 

SIDE F L  1X31 EQ 2X PS15 NEXO  

SIDE F R 1X31 EQ 2X PS15 NEXO 

 
* Κατόπιν συνεννόησης µε τον ηχολήπτη στο τηλέφωνο 6977394765 ή στο sotpapakos@gmail.com 
 
BACKLINE 
 
1X BDR 22” 
2X DRUM PEDAL 
1X SNR STAND 
1X H/H STAND 
1X RACK TOM 12”X 8” 
2X FLOOR TOM 14”X 14” 
6X CYMBAL STAND 
1X DR STOOL 
BONGOS Με τη βάση τους 
1X SWR 4X10” BASS CABINET OR AMPEQ CLASSIC 
1X SWR BASS AMP OR AMPEQ SVT BASS AMP 
1X FENDER TWIN REVERB GTR AMP (1X FOOTSWITCH REV/VIB) 
1X CLAVINOVA YAMAHA WITH PIANO’S STOOL 
1X PIANO STAND 
4X GTR STAND 
1X MUSIC STAND 
1X RISER 3mX3m 
 
 
 
INPUT LIST 
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INPUT MIC INSERT 

1 BDR IN D112 AKG COMP+GATE 

2 BDR OUT D112 AKG PROVIDED COMP+GATE 

3 SNR UP SM 57 SHURE COMP 

4 SNR DOWN SM 57 SHURE COMP 

5 H/H C 451 AKG  

6 RACK TOM SM 57 SHURE GATE 

7 FLOOR TOM SM 57 SHURE GATE 

8 OVERHEAD L C 451 AKG  

9 OVERHEAD R C 451 AKG  

10 BONGOS SM 57 SHURE  

11 PAD ROLAND RADIAL PASS DI  

12 BASS DI RADIAL PASS DI COMP 

13 BASS MIC D112 AKG PROVIDED COMP 

14 EL GTR  SM 57  

15 CL GTR RADIAL PASS DI  

16 TROMBONE 1 SM 58 SHURE COMP 

17 TROMBONE 2* SM 58 SHURE COMP 

18 PAD ALESIS RADIAL PASS DI  

19 KORG RADIAL PASS DI  

20 CL GTR KOSTIS RADIAL PASS DI  

21 ACCORDEON KOSTIS RADIAL PASS DI  

22 NORD L  RADIAL PASS DI  

23 NORD R RADIAL PASS DI  

24 VOC KOSTIS XLR  COMP 

25 PIANO L RADIAL PASS DI  

26 PIANO R RADIAL PASS DI  

27 VOC KOSTIS PIANO BETA 58 SHURE COMP 

28 VOC TROMBONE BETA 58 SHURE  

29 VOC BASS BETA 58 SHURE COMP 

30 VOC EL GTR BETA 58 SHURE  

31 VOC GUEST* BETA 58 SHURE COMP 

32 FLOOR TOM KOSTIS SM 57 SHURE GATE 
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33 PCM L   

34 PCM R   

35 TC 2000 L   

36 TC 2000 R   

37 D TWO L   

38 D TWO R   

39 DESK MIC BETA 58 SHURE  

40 IPAD L   

41 IPAD R   

   

 
* Κατόπιν συνεννόησης µε τον ηχολήπτη στο τηλέφωνο 6977394765 ή στο sotpapakos@gmail.com 
 
 
LIGHTING LIST  / ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
 

 TYPE NUMBER EXPLANATION 

 Moving head  Spot 6 ROBE-SGM-MA 

 Moving head wash 6 ROBE-SGM-MAC 

 Lampar par 64 3 Cp 60lamps 

    

 Acl series 2 2Χ 8 par Acl lamps 

 Hazer machines 2 Dmx controllable WITH BLOWER 

 Eight light 2 Or 4 light 

 Lighting board 1 AVOLITE 
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∆ΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
21:00 
έως 
λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΧΑΪΝΗ∆ΕΣ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από τους καλλιτέχνες: 
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ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
21:00 
22:00 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΛΑΤΣΙΝΟΥ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από τους καλλιτέχνες: 
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ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
22:00 
έως 
λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: SBARAQUACK 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από τους καλλιτέχνες: 

Sbaraquack Backline Rider and Stage plot 
Members: 
Dimitris Skourtis: Vocals 
Evangelos Vasilopoulos: Trombone 
George Lambadis: Guitars,Keyboards and Effects 
Kostas Triantafyllou: Bass 
Alexander Fragkoulatzis: Drums 
Backline provided by the band: 
All guitars,bass,keyboards, effect pedals and trombone. 
Preferrable backline provided by the venue: 

1. Vocals (main vocalist ,guitarist and drummer) 

• 3 microphones (Shure SM 58 beta or similar – 1 wireless if possible)  

• 3 mic stands 

• 2 Sheet Music Stands 
2. Guitars 

• 1 amplifier with working Clean Channel (combo 1x12, combo 2x12 or head with 2x12  
cabinet) 

• 2 Surge Protected Power Strips with 5 sockets each  for effect power supplies + 1 
Power Conditioner 

• 1 Mono DI for keyboard/loopstation 

• 1 Keyboard Stand 
3. Bass 

• 1 solid state amplifier (Gallien Krueger 400RB + cabinet or similar) 
4. Trombone 

• 1  Mono DI (clip on microphone provided by trombonist) 

•  
5. Drum Kit 

• 20” kick drum 

• 16” and 14” floor toms 

• 10” tom 

• 14 x 5,5” snare drum 

• hihat + hihat stand (Sabian 14" HHX Evolution Brilliant, Zildjian            14" K  Custom 
Session or similar 

• 2 crashes, 1 ride + 3 boom cymbal stands   
(ride: Sabian 20" HHX Manhattan Jazz Ride Cymbal or Zildjian 21" K Custom Special 
Dry Ride Cymbal or similar.) 
(crashes: sabian O-Zone evolution HHX 16" and Sabian 18" HHX X-Plosion Crash 
Cymbal Brilliant or similar) 

• 1 single drum pedal (AXIS longboard or similar) 

• Drum stool/throne 

• Carpet 

• Microphones for the drumset 
6. Monitors 

Ideally one monitor for every member of the band on separate lines. 
7. Mixing Board 

(optional) Behringer X32 or similar 
If the venue is unable to provide any of the equipment above, please contact 6947593142 so we can 
coordinate other arrangements. 
Stage Plot 
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Music Links for sound style reference: 
Discotek 
https://www.youtube.com/watch?v=Jkq01eaQ2Zg 
blister bar 
https://www.youtube.com/watch?v=NTqXKDGRLgM 
Tutti Frutti 
https://www.youtube.com/watch?v=J2APblKhPAE 
 
Contact Info 
General Info & Booking 
sbaraquackmusic@gmail.com 
 
For technical clarifications 
+306977227780 Μανθος Καλαϊτζακης 
Thank you in advance for taking the time to read this rider and for your help! 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
21:00 
έως 
λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

∆ιάφορα Κρητικά και Κασιώτικα Συγκροτήµατα µε τις συνήθεις απαιτήσεις ήχου και φωτισµού ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα να παίζουν συγχρόνως αρκετοί µουσικοί και να τραγουδούν παράλληλα 

καλλιτέχνες. 

Ο ανάδοχος θα ενηµερωθεί εγκαίρως για τους καλλιτέχνες που θα συµµετέχουν στην εκδήλωση. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 
21:00 
έως 
λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από τους καλλιτέχνες: 

RIDER 
 
ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ. 
 
1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ SOUNDCRAFT, MIDAS 
(16input, 8output) 
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4 EQ 2x31band  
1 EFFECT TC ELECTRONIC M350 
6 MONITOR 15" 2way (NEXO, MEYER) 
2 SIDE FIELDS 15" 2way (NEXO, MEYER) 
1 MIC SHURE BETA 58A 
1 MIC SHURE SM57 
4 DI (BSS, KLARK TEKNIK) 
1 ∆ΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΤΟΥ Κ.ΣΚΟΥΛΑ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) 
 

INPUT LIST 

1 ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΣΚΟΥΛΑΣ 

SHURE BETA 58A 

2 ΛΥΡΑ SHURE SM57 

3 ΜΑΝΤΟΛΑ DI 

4 ΛΑΟΥΤΟ 1 DI 

5 ΛΑΟΥΤΟ 2 DI 

6 ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ DI 

 
OUTPUT LIST 

1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΛΑΣ 

2 ΜΑΝΤΟΛΑ 

3 ΛΑΟΥΤΟ 1 

4 ΛΑΟΥΤΟ 2 

5 ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 

6 SIDE FIELDS 

7 EFFECT 

 
 
 
 
 
 
 

STAGE PLAN 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΗΛ.6972317334 

 

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, 

εργοστασιακής προέλευσης (κατασκευή και συναρµολόγηση από επώνυµους οίκους κατασκευής), ο οποίος 

διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις απόδοσης και ασφάλειας, αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών. 

Η δαπάνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.500,00 ευρώ, η οποία θα 

χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού εξόδων της Κ.Ε.∆Η.Ρ.. 

 

Ρέθυµνο 13/6/2016 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ. 

 
 
 

Κωνσταντίνος Ηλιάκης 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Γιώργος Γύπαρης 
∆ιευθυντής Κ.Ε.∆Η.Ρ. 

 

      

  

ΛΑΟΥΤΟ 2 

DI 

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 

DI 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΣΚΟΥΛΑΣ 

2 MONITOR 

 

ΛΑΟΥΤΟ 1 

DI 

ΜΑΝΤΟΛΑ 

DI 
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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 13/6/2016 
Αρ. Πρωτ.: 720 
 

  

          

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΘΕΜΑ: «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016». 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆Η.Ρ. 

Έχοντας υπόψη: 

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

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 φεκ 87
Α
’ «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. 52/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Ρ. για έγκριση διενέργειας 

Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. 

στ) Την υπ. αρ. 53/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για Καθορισµό Όρων ∆ιενέργειας 

Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης.: 

«Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016», που αποτελείται από 

εκδηλώσεις 7 ηµερών και είναι συνολικού προϋπολογισµού 6.500,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων, του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων) 

 

Γενικά 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνουν σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και µε 
τους ακόλουθους όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 22
η
 του µηνός Ιουνίου του έτους 2016 ηµέρα Τετάρτη 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 τη 

Πέµπτη 23 Ιουνίου 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 

ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών της υπ. 
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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 έντυπο οικονοµικής προσφοράς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, 

γ) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

δ) η τεχνική έκθεση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Προϋπολογισµός 

Η Εργασία «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 

6.500,00 ευρώ µε Φ.Π.Α 24%. Η δαπάνη της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων της 

Κ.Ε.∆Η.Ρ. έτους 2016, Κ.Α.: 64.999.980.0011 ποσού 6.500,00 € µε Π.Α.Υ. 139-13/6/2016. 

Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2016 και προέρχεται από τη 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 της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016 και σύµφωνα µε την µελέτη προϋπολογισµού της διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης 
Οι υπηρεσίες αφορούν όλη την περίοδο της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής από 1/7/2016 έως και 7/7/2016. 

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, 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, 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 του Προέδρου θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «Κρητική Επιθεώρηση». 

Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 

3548/2007 ΦΕΚ 68
Α
 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 300 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

∆εν υπάρχει δαπάνη για τη χορήγηση των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
∆εκτοί στο διαγωνισµό 

Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και 
ενώσεις, 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) και διαθέτουν 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.  

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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής – Υποβολή προσφορών 

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. 

Σε περίπτωση που η προσφορά θα κατατεθεί από φυσικό πρόσωπο και όχι µε courier ή Ταχυδροµείο, ο 

εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκοµίσει αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς του (δελτίο αστυνοµικής 

ταυτότητας ή διαβατήριο) και πρόσφατη εξουσιοδότηση (ηµεροµηνίας έκδοσης µεταγενέστερης αυτής της 

δηµοσίευσης της παρούσης και µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού) από τον 

διαγωνιζόµενο για την κατάθεση της συγκεκριµένης προσφοράς (για τον διαγωνισµό της Κ.Ε.∆Η.Ρ. «Ήχος 

και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016», µε αρ. πρωτ.: 720-13/6/2016), µε ρητή αναφορά σε τυχόν 

λοιπές αρµοδιότητες τις οποίες του αναθέτει για το συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο σφραγισµένους φακέλους «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ένα πρωτότυπο και 

ένα αντίγραφο). 
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Στο εξωτερικό του φάκελου ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ υποχρεωτικά αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυµία, ΑΦΜ, έδρα κλπ). 

2. Προσφορά στον διαγωνισµό «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016». 

3. Ο παραλήπτης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εµπεριέχει δύο σφραγισµένους υποφακέλους: 

• Τον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

• Τον φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

 

9.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

Στο εξωτερικό του φάκελου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποχρεωτικά 

αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυµία, ΑΦΜ, έδρα κλπ). 

2. Η ονοµασία του διαγωνισµού «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016». 

3. Η ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

4. Ο παραλήπτης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

Μέσα στον φάκελο και µε ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (πρωτότυπη µε ποινή αποκλεισµού). 

2. 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.. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σ’ 

αυτό. 

4. 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, το οποίο οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε τα δικαιολογητικά όπως και όλες τις 

τροποποιήσεις του. 

5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους σε όλους τους τοµείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ) που αφορούν τις εισφορές των 

εργαζοµένων αλλά και των ιδίων. 

6. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 

7. Όταν συµµετέχουν εταιρίες, καταστατικό της εταιρίας καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του. 

8. Συµπληρωµένο το έντυπο όπου θα εγγράφονται τα ποσοστά της αµοιβής για κάθε ηµέρα εκδηλώσεων 

(έντυπο µε τίτλο «ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ») και θα 

χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό της αµοιβής του αναδόχου σε περίπτωση ακύρωσης εκδήλωσης από 

την Κ.Ε.∆Η.Ρ. ή αδυναµίας του αναδόχου να καλύψει τις υποχρεώσεις εκδήλωσης. 

 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

9. Υπεύθυνη δήλωση µε το ακόλουθο κείµενο: 

 

ως νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης µε επωνυµία ………………………………………..…. και ΑΦΜ 
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……………………………………. και για τη συµµετοχή της στον διαγωνισµό της Κ.Ε.∆Η.Ρ. «Ήχος και Φως 

της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016», έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συµφωνιών αυτής της 

διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και αποδέχοµαι αυτούς ανεπιφύλακτα, καθώς και δεν έχει 

αποκλειστεί η συµµετοχή της σε διαγωνισµούς του δηµοσίου, οιουδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλου νοµικού 

προσώπου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.. 

10. Υπεύθυνη δήλωση για έκπτωση ή καταγγελία σύµβασης: 

 

«…. ουδέποτε έχει αποφασισθεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεων εκτέλεσης παροµοίου έργου εις βάρος 

µου λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από το δηµόσιο, από οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό 

πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.» 

11. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς: 

 

«η προσφορά που καταθέτουµε για τον διαγωνισµό της Κ.Ε.∆Η.Ρ. «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής 

∆ιατροφής 2016» ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού» 

12. Υπεύθυνη δήλωση για τις εκδηλώσεις που δίνεται προσφορά: 

 

«η προσφορά που καταθέτουµε για τον διαγωνισµό της Κ.Ε.∆Η.Ρ. «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής 

∆ιατροφής 2016» αφορά το σύνολο των εκδηλώσεων της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016 από 1/7/2016 

έως και 7/7/2016 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση». 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, µε ευδιάκριτο το περιεχόµενο την 

ηµεροµηνία, την υπογραφή και την σφραγίδα της επιχείρησης, αλλιώς θεωρούνται άκυρες. Επίσης, µε 

ποινή αποκλεισµού, πρέπει να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. ∆εν είναι απαραίτητο τα 

παραπάνω να γραφούν σε ξεχωριστά έντυπα, µπορούν να γραφούν όλα σε ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 

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. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για όλες τις εκδηλώσεις, από 1/7/2016 έως και 

7/7/2016 και όχι για µέρος αυτών. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των 

υπηρεσιών κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Βάση του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται η υποχρέωση υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους 
φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”. Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,  εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα  πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς που εµπίπτουν  στην ρύθµιση.  

 

 

9.1.1 Τεχνική Προσφορά 

Στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται µε ποινή αποκλεισµού τα 
κάτωθι : 

 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Υπεύθυνη δήλωση µε το ακόλουθο κείµενο: 

«ότι έχουν ή δεν έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχο ή αντίστοιχα έργο/έργα και το/τα έχουν 

ολοκληρώσει ή το/τα εκτελούν ικανοποιητικά» 
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2. Υπεύθυνη δήλωση µε το ακόλουθο κείµενο: 

«ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούµενου εξοπλισµού σε χρόνο και τόπο εφόσον τους 

ζητηθεί από την Κ.Ε.∆Η.Ρ.» 

3. Υπεύθυνη δήλωση περί της ασφαλούς κατασκευής των εξεδρών: 

«η εξέδρα που θα τοποθετηθεί στο σιντριβάνι του ∆ηµοτικού Κήπου Ρεθύµνης για τις ανάγκες της Γιορτής 

Κρητικής ∆ιατροφής 2016 θα είναι ασφαλής για τις απαιτήσεις των σχετικών εκδηλώσεων και για να 

χορεύουν σε αυτή χορευτικά συγκροτήµατα ή/και πολίτες. Η µικρότερη εξέδρα που θα τοποθετηθεί 

µπροστά από τη σκηνή του θα είναι ασφαλής για τις απαιτήσεις των σχετικών εκδηλώσεων και για να 

γίνουν παρουσιάσεις.». 

4. Υπεύθυνη δήλωση περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: 

«οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν για τις ανάγκες των υπηρεσιών ήχου και φωτισµού 

της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016 θα είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων, και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια.». 

5. Υπεύθυνη δήλωση για DJ: 

«για τον διαγωνισµό της Κ.Ε.∆Η.Ρ. «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» θα παρέχουµε 

συνεργάτη DJ και όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για την αναπαραγωγή της µουσικής (που θα 

εγκατασταθεί σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την Κ.Ε.∆Η.Ρ.) για το σύνολο των εκδηλώσεων της Γιορτής 

Κρητικής ∆ιατροφής 2016 από 1/7/2016 έως και 7/7/2016 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στην Τεχνική Έκθεση». 

6. Υπεύθυνη δήλωση για εξοπλισµό: 

«όλος ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί είναι εργοστασιακής προέλευσης (κατασκευή και 

συναρµολόγηση από επώνυµους οίκους κατασκευής), διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις απόδοσης και 

ασφάλειας και δεν είναι ιδιοκατασκευές» 

7. Υπεύθυνη δήλωση µε το ακόλουθο κείµενο: 

«ότι θα εφαρµόζουν τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου» 

8. Υπεύθυνη δήλωση για εξοπλισµό και προσωπικό: 

 

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών του διαγωνισµού της Κ.Ε.∆Η.Ρ. «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής 

∆ιατροφής 2016»: 

• η διάταξη των ηχείων θα είναι τύπου ……………………, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 

……………….. θα είναι ασφαλώς τοποθετηµένα και δεν θα εµποδίζουν τη διέλευση των επισκεπτών 

στις εκδηλώσεις, 

• θα τοποθετηθούν δύο τράσσες, µία µπροστά από τη σκηνή και µία πίσω, 

• σε κάθε τράσσα θα τοποθετηθούν τουλάχιστον 8 φωτιστικά λευκού και χρωµατικού φωτισµού εκτός 

αν ορίζεται διαφορετικά στην τεχνική έκθεση της διακήρυξης, 

•  η κονσόλα του ήχου θα είναι ψηφιακή, 

• η κονσόλα του φωτισµού θα είναι ψηφιακή, 

• οι εξέδρες θα είναι τύπου, 

 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού θα συνεργαστούµε µε επαγγελµατίες ειδικοτήτων 

……………………………(αναγράφονται οι ειδικότητες και τα άτοµα ανά ειδικότητα) 

Για την υποστήριξη των εκδηλώσεων, την έγκαιρη εγκατάσταση και την ασφαλή λειτουργία όλου του 
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εξοπλισµού θα απασχολούνται καθηµερινώς ………….(αριθµητικών και ολογράφως) εργαζόµενοι της 

επιχείρησής µας. 

9. Σύντοµη έκθεση του αναδόχου για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπου θα αναφέρει συµπληρωµατικά 

των παραπάνω στοιχεία. 

 
 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, µε ευδιάκριτο το περιεχόµενο την 

ηµεροµηνία, την υπογραφή και την σφραγίδα της επιχείρησης, αλλιώς θεωρούνται άκυρες. Επίσης, µε 

ποινή αποκλεισµού, πρέπει να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. ∆εν είναι απαραίτητο τα 

παραπάνω να γραφούν σε ξεχωριστά έντυπα, µπορούν να γραφούν όλα σε ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. 

 
 

9.2 Φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» 

Στο εξωτερικό του φάκελου «Οικονοµική Προσφορά» υποχρεωτικά αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυµία, ΑΦΜ, έδρα κλπ). 

2. Η ονοµασία του διαγωνισµού «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016». 

3. Η ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

4. Ο παραλήπτης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

Μέσα στον φάκελο και µε ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά θα υπάρχει ευκρινώς συµπληρωµένο το έντυπο  

«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες % στην τιµή του 

προϋπολογισµού της µελέτης της διακήρυξης. 

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. 

Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες θα αναγράφεται 

ολογράφως και αριθµητικά και πρέπει να είναι > 0 %. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
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 φακέλων προσφορών 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 φάκελος που έχει την οικονοµική 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. 
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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 11 

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 12 
Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 
Συγκεκριµένα: 

• Η αρµόδια επιτροπή, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών στα διάφορα στάδια. 

• Τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 
φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν σύµφωνα µε την 
διακήρυξη. 

• Η αρµόδια επιτροπή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 
• Τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής εφόσον το κρίνουν έχουν το δικαίωµα να απευθύνουν αιτήµατα 

στους υποψήφιους αναδόχους για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους 
ορίζονται. 

• Σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι έχει δοθεί από υποψήφιο ανάδοχο υπερβολική έκπτωση σε 
σχέση µε τον µέσο όρο των λοιπών υποψηφίων, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τεκµηρίωση του 
κόστους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
Ανακήρυξη αναδόχου 

Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης της διακήρυξης και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.∆. 28/1980. 

Εάν περισσότεροι του ενός διαγωνιζόµενου προσφέρουν την ίδια τιµή στην τιµή προϋπολογισµού της 

µελέτης, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους για να αναδειχθεί ο ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος του διαγωνισµού υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 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.. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση ή δεν προσκοµίσει 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις έκπτωτος µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη της Κ.Ε.∆Η.Ρ. ή συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. 
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Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
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. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Ακύρωση εκδηλώσεων 
Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το σύνολο των εκδηλώσεων ειδοποιώντας εγγράφως τον 

ανάδοχο τουλάχιστον 72 ώρες πριν την έναρξή τους δηλαδή 72 ώρες πριν την Παρασκευή 1/7/2016 και ώρα 17:00. 

Σε αυτή την περίπτωση ακυρώνεται η σύµβαση και ο ανάδοχος δεν θα λάβει καµία αµοιβή. 

Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει µεµονωµένες εκδηλώσεις, συγκεκριµένων ηµερών 

ειδοποιώντας εγγράφως τον ανάδοχο τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ώρα ελέγχου εγκατάστασης για την κάθε 

εκδήλωση. 

Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα λάβει την αµοιβή που αντιστοιχεί βάσει της προσφοράς του στην 

εκδήλωση που ακυρώθηκε. Η αµοιβή αυτή ορίζεται βάσει του δικαιολογητικού 8 του άρθρου 9.1. 

Σε περίπτωση που η Κ.Ε.∆Η.Ρ. ακυρώσει εκδήλωση, ειδοποιώντας εγγράφως τον ανάδοχό της, µη έχοντας 

τηρήσει τους χρόνους όπως περιγράφονται στις προηγούµενες παραγράφους, αλλά πριν την ώρα ελέγχου 

εγκατάστασης της 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. ακυρώσει εκδήλωση, ειδοποιώντας εγγράφως τον ανάδοχό της, µετά την 

ώρα ελέγχου εγκατάστασης της συγκεκριµένης εκδήλωσης τότε ο ανάδοχος θα λάβει την αµοιβή που αντιστοιχεί 

στο 70% 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 αυτών που έχουν ανωτέρω ορισθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 
Ρήτρες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την έναρξη εκτέλεσης του έργου µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό 

εντός της προθεσµίας που ορίζει στην προσφορά του. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 Ευρώ και καθίσταται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι 

ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται 

έκπτωτος σύµφωνα και κατ’ αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις των ΟΤΑ. 

Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών «Ήχος και Φως της 

Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016». 

Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πληµµελώς και 

µετά από συνεχή επανάληψη της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον 

καλέσει να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως εντός 12 ωρών. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
Άλλα στοιχεία 

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. 

Τα έξοδα του συµφωνητικού µε τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ∆ηµόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται 

στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Εάν δεν υποβληθούν προσφορές στον διαγωνισµό ή οι υποβληθείσες προσφορές είναι ακατάλληλες ή 

απαράδεκτες, µε απόφαση του το αρµόδιο όργανο (∆ιοικητικό Συµβούλιο), µπορεί κατά την κρίση του να 

προσφύγει στις διαδικασίες της απευθείας διαπραγµάτευσης, χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση που 

κατατεθεί µία µόνο προσφορά στο διαγωνισµό ή παραµείνει µόνο µία έγκυρη προσφορά στην διαδικασία των 

διάφορων σταδίων του διαγωνισµού. 

∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση 

εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα και τα συµβατικά τεύχη της. 

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

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

αυτό τροποποιείται. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ. 
 
 
 

 Κωνσταντίνος Ηλιάκης
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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 13/6/2016 
Αρ. Πρωτ.: 720 
 
 

  

      
ΘΕΜΑ: «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Εργασία «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 

2016». 

β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 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’ , του Ν. 3852/2010 φεκ 87
α
’. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Τα συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών κατά σειρά είναι: 

Α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας. 

Β) Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

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. 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, 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. 
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Πιο συγκεκριµένα, η πληρωµή 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. 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 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, και η 

Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα της αναλογικής µείωσης του συµβατικού ανταλλάγµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την κάλυψη των σχετικών υπηρεσιών που θα έχει ως 

αποτέλεσµα να µην υλοποιηθεί κάποια ή κάποιες από τις εκδηλώσεις, δεν δικαιούται αµοιβή για τις εκδηλώσεις 

που δεν υλοποιήθηκαν και υποχρεούται να καταβάλλει προς την Κ.Ε.∆Η.Ρ. ως ποινική ρήτρα το σύνολο του 

κόστους της Κ.Ε.∆Η.Ρ. για αυτές που δεν υλοποιήθηκαν (αµοιβές καλλιτεχνών, µετακινήσεις, διαµονές κ.λ.π.). 

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 ή µε άλλο τρόπο που θα 

ορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλει προσφορά για όλες τις εκδηλώσεις και όχι για µέρος αυτών, 

λαµβάνοντας πλήρη γνώση των όρων και συµφωνιών και αποδεχόµενος ανεπιφύλακτα τους όρους του 

διαγωνισµού της Κ.Ε.∆Η.Ρ. «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016». 

 

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. 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε τους υπευθύνους της ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων και των 

καλλιτεχνών / συγκροτηµάτων  που συµµετέχουν, για την πληρέστερη και αρτιότερη επιτυχία των εκδηλώσεων. 

Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. προκειµένου να βεβαιώσει τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών / εργασιών από τον ανάδοχο, 

διατηρεί το δικαίωµα να λάβει υπόψη και τις έγγραφες παρατηρήσεις των καλλιτεχνών / συγκροτηµάτων που 

συµµετέχουν στις εκδηλώσεις. 

Οι χειριστές των ηχητικών και φωτιστικών µηχανηµάτων πρέπει να είναι επαγγελµατίες. 

Όλος ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί, για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη, πρέπει να είναι 

εργοστασιακής προέλευσης (κατασκευή και συναρµολόγηση από επώνυµους οίκους κατασκευής), να διαθέτει τις 

σχετικές πιστοποιήσεις απόδοσης και ασφάλειας, αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών και σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις. 

 

 

Ρέθυµνο 13/6/2016 

 
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ. 

 
 
 

Κωνσταντίνος Ηλιάκης 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Γιώργος Γύπαρης 
∆ιευθυντής Κ.Ε.∆Η.Ρ. 
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Ρέθυµνο 13/6/2016 
Αρ. Πρωτ.: 720 
 

  

ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» 
ΘΕΜΑ:  «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

«Παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός για τις εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής 

∆ιατροφής 2016 από 1/7/2016 έως και 7/7/2016» 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

 
6.500,00 € 

 
   

Ρέθυµνο 13/6/2016 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ. 

 
 
 

Κωνσταντίνος Ηλιάκης 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

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

  

ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» 
ΘΕΜΑ:  «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Της επιχείρησης …………………..……………………, µε έδρα ………….……………., οδός 

…………………….………………., αριθµός ………………….…, τηλέφωνο 

………………………………., fax ……………………………..…….. 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός για τις εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής 

∆ιατροφής 2016 από 1/7/2016 έως και 7/7/2016» 

 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
 
 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 

 

 

Ρέθυµνο …./6/2016 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
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ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» 
ΘΕΜΑ:  «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ∆ιατροφής 2016» 

ΕΝΤΥΠΟ  
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

  

Της επιχείρησης …………………..……………………, µε έδρα ………….……………., οδός 

…………………….………………., αριθµός ………………….…, τηλέφωνο 

………………………………., fax ……………………………..…….. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

«Παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτός για τις εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής 

∆ιατροφής 2016 από 1/7/2016 έως και 7/7/2016» 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       1/7/2016 
….% 

ΣΑΒΒΑΤΟ            2/7/2016 
 

….% 

ΚΥΡΙΑΚΗ             3/7/2016 
 

….% 

∆ΕΥΤΕΡΑ            4/7/2016  
 

….% 

ΤΡΙΤΗ                  5/7/2016 (ΛΑΤΣΙΝΟΥ) 
 

….% 

ΤΡΙΤΗ                  5/7/2016 (SBARAQUACK) 
 

….% 

ΤΕΤΑΡΤΗ            6/7/2016 
 

….% 

ΠΕΜΠΤΗ             7/7/2016 
 

….% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ: 100 % 

Ρέθυµνο …/6/2016 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

 


