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Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αρκαδίου 48-50 

74 100, Ρέθυμνο 

Πληροφορίες: Γιώργος Γύπαρης 

Τηλ.: 2831040157 

Fax: 2831040149 

e-mail: info@kedir.gr 

 

 

 

 

Ρέθυμνο 21/6/2018 

Αρ. Πρωτ.: 1.181 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Προϋπολογισμού 14.433,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %), 

 

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΡ, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την αρ. 74-21/6/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., 

2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

3. την ανάγκη για υπηρεσίες ήχου και φωτισμού για τις εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2018, 

4. το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 1/7/2018, 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών ήχου και φωτισμού σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 25/6/2018 και ώρα 14:00. 

 

Άρθρο 1: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 2: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας φάκελο προσφοράς 

όπου θα συμπεριλαμβάνονται: 

1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο. 

2. Το έντυπο ποσοστών αμοιβής εκδηλώσεων επί του συνόλου της αμοιβής. 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

4. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα έγγραφα. 

 

Άρθρο 3: Δικαιολογητικά  

Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τα παρακάτω δικαιολογητικά 

(εφόσον δεν τα έχει καταθέσει μαζί με την προσφορά): 

 Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης 

και μεταβίβασης ακινήτου). 

 Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή 

σε δημοπρασία-διαγωνισμό). 
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 Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της 

επιχείρησης. 

 Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης από 

τον προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

 Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης 

 

Άρθρο 4: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του 

Ν. 4412/2016, για διάστημα (90) ενενήντα ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 7: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους εκεί 

αναφερόμενους χρόνους, τοποθεσίες και διάρκεια. 

 

 

 Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

  

 

 

 Θεοπίστη Μπιρλιράκη 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Αφορά την παροχή υπηρεσιών ήχου και φωτισμού σε διάφορες εκδηλώσεις σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές εκδηλώσεων που ακολουθούν. 

Προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.433,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και βαρύνει τον κωδικό 6471-0001- Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του 

προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για το 2018. 

Οι δημοπρατούμενες υπηρεσίες ταξινομούνται σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) 

ως εξής: «92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου». 

 

Άρθρο 1
ο
 - Αντικείμενο 

Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες ήχου και φωτισμού αφορούν εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2018 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Οι όροι της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία για την παροχή 

υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που κατατίθενται για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή προσφορές 

που κατατίθενται για μεμονωμένες ημέρες εκδηλώσεων ή/και τμήμα αυτών. 

 

Άρθρο 2
ο
 – Χρόνος και τόπος παράδοσης υπηρεσιών 

Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες ήχου και φωτισμού αφορούν τις εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2018 

και θα υλοποιηθούν στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης από 1/7/2018 έως και 7/7/2018. 

 

Άρθρο 3
ο
 – Διάρκεια ισχύος σύμβασης 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τις 10/7/2018. Σε περίπτωση που η ΚΕΔΗΡ 

μεταφέρει χρονικά τις εκδηλώσεις τροποποιείται αντίστοιχα και η ισχύς της σύμβασης. 

 

Άρθρο 4
ο
 – Τρόπος ανάθεσης 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 5
ο
 – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες: 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
(αφορούν την Γιορτή Κρητικής Διατροφή από την Κυριακή 1/7/2018 έως και το Σάββατο  7/7/2018) 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

(από Κυριακή 1/7/2018 έως και Σάββατο  7/7/2018) 

ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 19:00 έως 

λήξη 

ασύρματο μικρόφωνο ή/και χειλόφωνο για τον παρουσιαστή/στές 

(σε μία εκδήλωση και για χρόνο 2 ωρών περίπου θα χρειαστούν παράλληλα  

2 μικρόφωνα, 1 ασύρματο μικρόφωνο και 1 χειλόφωνο) 

(τα ασύρματα μικρόφωνα πρέπει να έχουν δυνατότητα λήψης σήματος  

και από τους διαδρόμους των εκθετών) 

από 19:00 έως 

21:00 
4 χειλόφωνα για παράλληλες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία 

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 (ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ηχητικού και λοιπού 

εξοπλισμού) 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 1/7/2018 ορίζεται ώρα ελέγχου της εγκατάστασης και της εξέδρας 

η 14:00 στις 1/7/2018. 

από 19:00 έως 

20:30 

Διάφορες εκδηλώσεις που θα καλύπτονται από το υπάρχον ηχητικό σύστημα και σύστημα 

φωτισμού (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις αναλυτικές προδιαγραφές της ημέρας). 

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

την εκδήλωση που θα γίνεται ατμόσφαιρα. 

από 20:30 έως 

21:00 

Διάφορα Κρητικά Συγκροτήματα με τις συνήθεις απαιτήσεις ήχου και φωτισμού. 

Ή μουσική από CD σε συνεννόηση με Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., για να αναπαραγάγει κρητική μουσική που θα 

συνοδεύσει τα χορευτικά συγκροτήματα. 

από 21:00 έως 

λήξη 
Διάφορα συγκροτήματα οι απαιτήσεις των οποίων αναλύονται παρακάτω. 

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

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

 Πλήρες ηχητικό σύστημα αποτελούμενο από ηχεία συνολικής ισχύος τουλάχιστον 9 kw rms απαρτιζόμενα 

από τουλάχιστον 4 sub και τουλάχιστον 6 δορυφόρους με τα ανάλογα ενισχυτικά τους (ισχύος τουλάχιστον 9 

kw rms) και με τα παρελκόμενά τους, ή άλλος συνδυασμός εξοπλισμού τουλάχιστον ίδιας απόδοσης ισχύος 

και ικανός για να καλύψει τον χώρο με ποιοτικό ήχο. Η ανάρτηση των ηχείων θα είναι τύπου line array. 

 Εξέδρα 36 - 40 τ.μ. που θα τοποθετηθεί πάνω από το σιντριβάνι του Δημοτικού 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 Δημοτικού Κήπου και θα διαθέτει 

ασφαλές σκαλάκι. Σε αυτή την εξέδρα θα γίνουν παρουσιάσεις. 

Για λόγους αισθητικής και ασφάλειας οι εξέδρες είναι τύπου επαγγελματικού stage και αποκλείονται αυτές 

τύπου οικοδομικών ιδιοκατασκευών. 

Η τοποθέτηση των εξεδρών θα γίνει σε συνεννόηση με την υπηρεσία πρασίνου του Δημοτικού Κήπου 

Ρεθύμνου και βάσει των οδηγιών τους. 

Η ΚΕΔΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις θέσεις τοποθέτησης των εξεδρών. 

 Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να συνοδεύεται με σχέδιο ή/και φωτογραφίες της εξέδρας που προτείνεται από 

τους υποψηφίους, όπως επίσης και με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός των εξεδρών είναι στατικά ασφαλής για την απαιτούμενη 

χρήση στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής 2018, και ότι θα τηρήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 

ασφαλή τοποθέτησή του. 

 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. 

 Δύο τηλεοράσεις, τύπου led ή plasma, διάστασης τουλάχιστον 65’’ για παράλληλη προβολή είτε από laptop 

είτε από φορητή camera, και πρέπει να διατίθενται όλα τα απαραίτητα για τις προαναφερόμενες συνδέσεις. 
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Βάσεις κατάλληλες για τις τηλεοράσεις ώστε να τοποθετηθούν με ασφάλεια σε ελάχιστο ύψος 1,3 μ περίπου. 

Οι τηλεοράσεις πρέπει να έχουν δυνατότητα προβολής video μέσω usb ή με άλλο τρόπο. 

 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. 

 Για την ασφάλεια του εξοπλισμού και του χώρου ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 φορητούς 

πυροσβεστήρες τύπου κατάλληλου για ηλεκτρικό ρεύμα και εξοπλισμό. 

Επίσης: 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόμενου εξοπλισμού για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη 

τεκμηριώνονται από τα επίσημα έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή, τα οποία πρέπει να 

καταθέσει ο κάθε υποψήφιος, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

 Τα ηχεία πρέπει να τοποθετηθούν σε διάταξη line array και με τρόπο τέτοιο που δεν θα εμποδίζεται η κίνηση 

των πολιτών, και θα αφήνουν ελεύθερους τους διαδρόμους του Δημοτικού 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. 

 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.ΔΗ.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. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:00 

έως 

21:30 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 

Βασικές προδιαγραφές για 4-5 μουσικά όργανα και 2-3 φωνές 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:30 

έως 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: VAMOS ENSEMBLE 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 

το rider για το stage έχει κάποιες μικρές αλλαγές. 

Θα υπάρχει μόνο ένα πιάνο στην πλευρά που είναι τα έγχορδα 

Δεν υπάρχει βιόλα. Τα βιολιά θα είναι 8-9.  

Στα πνευστά θα προστεθεί τρομπόνι 

Ο κιθαρίστας μας παίζει και λύρα 

Για πληροφορίες το τηλέφωνο του ηχολήπτη μας είναι 6979726821 (Χατζάκης Δημήτρης) 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:00 

έως 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Παραδοσιακό σύνολο με δύο νυκτά όργανα λαούτο και μαντολίνο με μικρόφωνα για τα 

όργανα και προενισχύσεις ξεχωριστά. 

Ένα τοξωτό έγχορδο (κρητική λύρα) μικρόφωνο και ένα κρουστό με ένα μικρόφωνο. 

Θα χρειαστούν επίσης τρία μικρόφωνα για τραγούδι στη λύρα, το κρουστό και το 

λαούτο, τέσσερα μόνιτορ και δύο ηχεία για σάϊντ κάλυψη στα δύο πλάγια της σκηνής. 
 

ΤΡΙΤΗ 3  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

20:30 

έως 

21:30 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: stand up comedy παράσταση των Παπαγεωργίου - Τσουβέλα 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 

2 ασύρματα μικρόφωνα του υφιστάμενου συστήματος 
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ΤΡΙΤΗ 3  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:30 

έως 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ACCORDIA 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:00 

έως 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ DJ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 

Συστήματα αναπαραγωγής μουσικής από DJ 

   

 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:0

0 

έως 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ:  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:00 

έως 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 

ΙNPUT LIST 

 

1. BD    AKG D 112 

2. SN    SHURE SM 57 

3. HH    AKG 451 

4. TOM    SHURE SM 56 or 57 

5. FLOOR   SHURE SM 56 or 57 

6. OH L    AKG 451 

7. OH R    AKG 451 

8.  

9. ELEC.BASS   D.I ACTIVE 

10.  

11. AC PIANO L   NEUMAN KM 184 

12. AC PIANO R   NEUMAN KM 184 

13.  

14. ΠΝΕΥΣΤΑ 1 BASS SAX SM 5/58,SOPRANO EXEI KAI KAΨΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ 

15. VOX ΠΝΕΥΣΤΑ 1  SM 58  

16. ΠΝΕΥΣΤΑ  TRUMPET  SM 58/57 

17. VOX ΔΩΡΟΣ   KMS 105 (ΔΙΚΟ ΤΟΥ)  

18. Extra vocal mic for PIANO sm 58 beta 

19. Extra vocal mic  BASS sm 58 beta 

 

 

                MONITOR LIST 

 

1. DRUMS   1X15 

2. EL BASS   1X15 

3. PIANO   1X15 

4. PNEYSTA 1   1X15       

5. VOX ΔΩΡΟΣ   2X15 

6. SIDE FEEL   2Χ15    

 

             

     BACKLINE 

   

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΑΝΟ + ΣΚΑΜΠΩ 

2. SET DRUMS 18’ (JAZZ TYPE) 

3. EL BASS AMPLIFIER) 
4. 8 ANAΛΟΓΙΑ ΜΕ ΦΩΤΑΚΙΑ (MIGHTY BRIGHT (LED) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗ < ΛΙΓΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟ ΠΙΑΝΟ .>  <ΠΙΣΩ 

ΚΕΝΤΡΟ DRUMS>  <ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ DRUMS ΤΟ EL BASS >< ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΛΙΓΟ 

ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΤΑ  ΠΝΕΥΣΤΑ.> 

 

ΦΩΤΑ 

ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 6944661403 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 7  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

από 

21:00 

έως 

λήξη 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, όπως δόθηκαν από του καλλιτέχνες 

 

 

MARIZA RIZOU - 2018 

SOUND RIDER 

STAGE MONITORS 

AUX 1: DRUMS (IEM) 

AUX 2: BASS (IEM) 

AUX 3: TRUMPET (IEM) 

AUX 4: VIOLIN (IEM) 

AUX 5: PNO (IEM) 

AUX 6: GTR (IEM) 

AUX 7: MARIZA (2X15” & HORN & 1X31 BAND G. EQ) 

AUX 8: MARIZA (WIRELESS IEM – WE PROVIDE) 

STEREO THREE WAY SIDE FILLS (2X31 BAND G. EQ) 

PREFERABLE MONITORS NEXO PS15 

ALL WEDGE MONITORS MUST BE OF THE SAME BRAND AND MODEL 

TOTAL: 8 MON SENDS, 2 SIDEFILLS, 3 FX SENDS. 

1 LEXICON PCM70 & 1 TC M3000 

 

MONITOR MIXER 

DIGICO SD8, SOUNDCRAFT VI4, MIDAS PRO2, AVID VENUE SC48 

F.O.H. 

F.O.H. MIXER 

DIGICO SD8, SOUNDCRAFT VI4, MIDAS PRO2, AVID VENUE SC48 

1 LEXICON PCM70, 1 TC ELECTRONICS D-TWO, 1 TC ELECTRONICS M3000 
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1 CD PLAYER 

A P.A. SYSTEM CAPABLE OF CARRYING 110 dB SPL EQUALLY ALL OVER THE VENUE MUST BE 

PROVIDED. FILL SPEAKERS FOR THE RIGHT COVERAGE OF THE VENUE MUST BE PROVIDED IF 

NEEDED. 

 

ANALOG MIXERS CAN BE USED UPON APPROVAL (DYNAMICS & GRAPHIC EQ’S WILL BE NEEDED) 

 

BACKLINE 

DRUM SET 

1 FULL DRUM SET (YAMAHA MAPLE CUSTOM) 

B.DR 20’’, SNARE 14’’, TOMS 10’’ & 12’’, FLOOR TOM 14’’ 

CYMBALS: 1 H/H, 1 RIDE, 1 CRASH, 1 MEDIUM CRASH, 1 EXTRA CYMBAL STAND 

ONE DRUM THRONE 

 

BASS 

1 BASS AMP SWR WITH GOLIATH CABINET OR AMPEQ SVT3 PRO 4’’X10’’ CABINET 

 

GUITAR 

1 GUITAR AMP FENDER DEVILLE OR FENDER DELUXE REVERB 65 

 

PIANO 

1 NORD STAGE 2 88 OR YAMAHA CP4 STAGE PIANO WITH SUSTAIN PEDAL 

1 SINGE KEYBOARD STAND 

1 PIANO STOOL 

 

GENERAL 

1 X SHURE QLX WIRELESS RECEIVER 

1 X UR2/BETA 58 WIRELESS MICROPHONE 

6 SHURE P9HW WIRED IEM SYSTEM WITH 5 SHURE 535 EARPHONES 

6 MUSIC STANDS WITH LIGHTS 

3 GTR STANDS 

1 STRAIGHT MICROPHONE STAND WITH ROUND BASE FOR THE LEAD SINGER 

1 RIZER 3X3 FOR THE DRUMSET 

1 RIZER 1X2 FOR THE TRUMPET 

 

MIC LIST 

 

1) B.D.   AKG D112 

2) S.D. TOP  SHURE SM 57A 

3) S.D. BTTM  SHURE SM 57A 

4) H/H   AKG C451 B 

5) TOM 1  SHURE SM 57A 

6) TOM 2  SHURE SM 57A 

7) F. TOM  SHURE SM 57A 

8) O/H L  AKG C451 B 

9) O/H R  AKG C451 B 

10) PAD L  D.I. 

11) PAD R  D.I. 

12) BASS   D.I. 

13) UKULELE        A/T ATM350 OR SHURE SM57 

14) AC. GTR  D.I. 

15) EL. GTR  SENNHEISER E 906 

16) TRUMPET  XLR (WE PROVIDE) 
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17) VIOLIN  D.I. 

18) EMPTY 

19) PNO L  D.I. 

20) PNO R  D.I. 

21) VOX VIOLIN SHURE BETA 58A 

22) VOX BASS  SHURE BETA 58A 

23) VOX GTR  SHURE BETA 58A 

24) VOX MARIZA SHURE BETA 58A WIRELESS - UR2 

25) SPARE  SHURE BETA 58A 

26) METRONOME D.I.  (MONITOR CONSOLE ONLY) 

FX RETURNS 

 

1 TALKBACK MICROPHONE WITH ON/OFF SWITCH AT THE F.O.H. CONSOLE 

 

 

SOUND ENGINEER 

GIORGOS KATSIANOS 

MOBILE PHONE: 0030 697 473 0884 

EMAIL: georgekatsianos@gmail.com 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο εξοπλισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι σε 

ποσότητα και σε τεχνικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ίδια των ζητούμενων στην τεχνική περιγραφή της παρούσας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν σύντομη Τεχνική Έκθεση με την περιγραφή του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιήσουν. 

Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι ιδιόκτητος ή να έχει διασφαλισθεί και με άλλο τρόπο. 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 

στην οποία αναφέρει ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο (πχ επίσημα τεχνικά φυλλάδια 

των κατασκευαστών για τον εξοπλισμό), προκειμένου να διευκρινίσουν θέματα που προκύπτουν από την Τεχνική 

Έκθεση των υποψηφίων, ή/και για την πιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού. 

 

Αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εργοστασιακής και μόνο προέλευσης 

(κατασκευή και μοντάρισμα) και να συνοδεύεται από τα επίσημα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του 

κατασκευαστή. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 

στην οποία αναφέρει ότι ο εξοπλισμός που διαθέτει είναι εργοστασιακής και μόνο προέλευσης . 

 

STAGE & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΤΑΣ 

Η εξέδρα (stage) πρέπει να είναι επαγγελματικού τύπου, ασφαλής, πιστοποιημένη για τη χρήση, όχι 

ιδιοκατασκευή ή οικοδομική και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η εξέδρα τοποθετείται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας του κατασκευαστή της, τις οποίες οφείλει να 

ακολουθήσει ο ανάδοχος. 

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με σχέδιο ή/και φωτογραφίες του stage που προτείνεται από τους 

υποψηφίους, όπως επίσης και με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός του stage και όλου του συστήματος ανάρτησης ηχητικού, φωτιστικού και λοιπού 

εξοπλισμού είναι στατικά ασφαλής για την απαιτούμενη χρήση, ότι θα τηρήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για την 

ασφαλή τοποθέτησή του, και ότι θα λάβει μέριμνα ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να το διαχειριστεί με 

ασφάλεια για τον κόσμο. 

 

Πρόσβαση και έλεγχος στοιχείων εξοπλισμού 

Όλος ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να έχει ευδιάκριτα τα στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών 

του (ορατή ετικέτα κατασκευαστή με τύπο, μοντέλο και άλλα στοιχεία) για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν και η 

τοποθέτησή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτά. 

 

Διαθέσιμο προσωπικό 

Για λόγους ασφαλούς και ποιοτικής εκτέλεσης της υπηρεσίας κάθε ομάδας εκδηλώσεων τίθενται οι παρακάτω 

υποχρεώσεις ως προς το απασχολούμενο προσωπικό / συνεργάτες: 

1. Για την προετοιμασία, υλοποίηση και την εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

πρέπει να απασχολήσει ή να συνεργαστεί με τουλάχιστον 1 αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. 

2. Για την προετοιμασία, υλοποίηση και την εποπτεία της λειτουργίας του ηχητικού συστήματος πρέπει να 

απασχολήσει τουλάχιστον 1 ηλεκτρονικό. 

3. Για τη διενέργεια της ηχοληψίας πρέπει να απασχολήσει τουλάχιστον έναν ηχολήπτη. 

4. Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας πρέπει να διαθέτει Τεχνικό Ασφάλειας, καθ’ όλη 

τη διάρκεια προετοιμασίας αλλά και την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

5. Για την υποστήριξη της παρεχόμενης υπηρεσίας τουλάχιστον 2 άτομα γενικών καθηκόντων – εργατοτεχνικό 

προσωπικό. 

 

Για την πιστοποίηση διάθεσης των παραπάνω προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής όπου αναφέρει τα ονοματεπώνυμα, τις ειδικότητες, τις άδειες και ότι θα απασχοληθούν για την 

συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Το παραπάνω προσωπικό μπορεί να το διαθέτει είτε ως προσωπικό της επιχείρησης είτε ως εξωτερικούς 

συνεργάτες και η απασχόλησή τους τεκμηριώνεται με συμβάσεις εργασίας, αναγγελίες προσλήψεων, συμβάσεις 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 
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Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι είναι προσωπικό της επιχείρησης προσκομίζει (πριν την εκδήλωση) 

πρόσφατη κατάσταση προσωπικού όπου και αναγράφονται. 

Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένοι είναι εξωτερικοί συνεργάτες προσκομίζει (πριν την εκδήλωση) συμφωνητικό 

για τη συγκεκριμένη συνεργασία. 

Σε κάθε περίπτωση προσκομίζει (πριν την εκδήλωση) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των κατά νόμο αδειών 

άσκησης επαγγέλματος όλων των παραπάνω και ότι άλλο θεωρεί απαραίτητο για την τεκμηρίωση της επάρκειας 

τους για την υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει συνεργάτη και σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται να 

προσκομίσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., πριν την εκτέλεση της υπηρεσίας, τα έγγραφα τεκμηρίωσης της επάρκειάς του και τα 

λοιπά απαιτούμενα έγγραφα.  

Μαζί με την Τεχνική Έκθεση ο κάθε υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής όπου θα αναφέρει: 

«Για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα απασχολήσω τουλάχιστον 1 αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, 1 

ηλεκτρονικό, 1 ηχολήπτη και τεχνικό ασφάλειας. Αν από τα έγγραφα που θα καταθέσω στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. δεν 

πιστοποιώ τα παραπάνω είτε σε επάρκεια είτε σε αριθμό, η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. έχει δικαίωμα σύνταξης πρωτόκολλου μείωσης 

του συμβατικού ανταλλάγματός μου κατά (ν+1)*500,00 € + Φ.Π.Α. όπου ν ο αριθμός των συνεργατών που δεν 

πιστοποιώ.» 

 

και ακόμα μία υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρει: 

«Για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα απασχολήσω τουλάχιστον 2 εργαζόμενους γενικών καθηκόντων 

(εργατοτεχνικό προσωπικό). Αν από τα έγγραφα που θα καταθέσω στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. δεν πιστοποιώ το παραπάνω, η 

Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. έχει δικαίωμα σύνταξης πρωτόκολλου μείωσης του συμβατικού ανταλλάγματός μου ανά ημέρα 

εκδηλώσεων κατά (ν+1)*200,00 € + Φ.Π.Α. όπου ν ο αριθμός των εργαζομένων που δεν πιστοποιώ.» 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται για 

τις υπηρεσίες, στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ κλπ) σύμφωνα με τις 

σχετικές για τους οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις 

αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από 

το Κράτος. 

 

Υπεύθυνη δήλωση για ηλεκτρικές παροχές 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει γνώση της διαθέσιμης ηλεκτρικής εγκατάστασης για την τροφοδοσία 

του εξοπλισμού και με την Τεχνική Έκθεση καταθέτει και υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής όπου αναφέρει: 

 

«Έχω λάβει υπόψη μου τις συνθήκες του έργου, τις θέσεις των υφιστάμενων παροχών ρεύματος και της 

κατάστασης των πινάκων αυτών.» 

 

Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή εξοπλισμού 

Θα γίνει ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή 

κάθε ημέρας εκδηλώσεων. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις από τον ζητούμενο εξοπλισμό και για τις οποίες δεν υπάρξει άμεση 

συμμόρφωση από τον ανάδοχο, η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. συντάσσει πρωτόκολλο μείωσης του συμβατικού ανταλλάγματος. 

Μαζί με την προσφορά ο κάθε υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής όπου θα αναφέρει: 

«Αν κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού κάθε ομάδας εκδήλωσης παρατηρηθούν 

αποκλίσεις από τον ζητούμενο εξοπλισμό και για τις οποίες δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση από μέρους μου, η 

Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. έχει δικαίωμα σύνταξης πρωτόκολλου αναλογικής μείωσης του συμβατικού ανταλλάγματός μου.» 

 

Γενικές υποχρεώσεις 

Οι ρυθμίσεις και ο χειρισμός του συνόλου του εξοπλισμού από τον ανάδοχο πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 

υπάρχει ενιαίο υψηλής απόδοσης και ποιότητας αποτέλεσμα χωρίς κενά ή/και διακυμάνσεις που το υποβαθμίζουν 

συνολικά, πιο συγκεκριμένα πρέπει: 

 να παρέχουν ομοιόμορφη ηχητική κάλυψη σε όλη την περιοχή που τοποθετούνται, 

 να έχουν καλής ποιότητας ήχο, με ηχητικές στάθμες σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
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Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την αστική ευθύνη στους χώρους τοποθέτησης των ηχητικών και φωτιστικών 

εγκαταστάσεων, για την εγκατάσταση και λειτουργία τους, από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης έως και την 

αποξήλωση και απομάκρυνσή τους έναντι τρίτων για οτιδήποτε ήθελε συμβεί. 

Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού, φωτιστικού και λοιπού 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. 

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 οφείλει να έχει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ισχύος 

σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του τροφοδοτούμενου εξοπλισμού. 

Ο ανάδοχος έχει την αστική ευθύνη για την ασφάλεια του ηχητικού και απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού για 

την τοποθέτηση και λειτουργία του ως προς τους εργαζόμενους – χειριστές του, τους πολίτες που θα 

παρακολουθούν και θα κινούνται στις εκδηλώσεις. 

Για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των πολιτών ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2 φορητούς 

πυροσβεστήρες στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του. Ο τύπος των πυροσβεστήρων πρέπει να είναι 

κατάλληλος για ηλεκτρικό ρεύμα και ηχητικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Οι 

φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να είναι ελεγμένοι από αρμόδιο φορέα και ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να 

προσκομίσει κάποιο έγγραφο (τιμολόγιο ή τεχνική προδιαγραφή) για αυτούς εκτός αν του ζητηθεί.  

Ο ανάδοχος οφείλει εντός 24 ωρών από το πέρας των εκδηλώσεων να έχει αποξηλώσει και απομακρύνει όλο τον 

ηχητικό, φωτιστικό και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό όπως και τις καλωδιώσεις που έχει εγκαταστήσει για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που προκληθούν βλάβες συνεπεία της πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του οφείλει να τις 

αποκαταστήσει. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. όλες τις διαταγές και εντολές 

των διαφόρων Αρχών που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και που 

αναφέρονται σε υποδεικνυούμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας, υγιεινής κ.λ.π.. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη να φυλάσσει τον ηχητικό και λοιπό εξοπλισμό. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., 

εφόσον απαιτηθεί, να μεριμνήσει για την λήψη και εκτύπωση κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις φάσεις εκτέλεσης 

του έργου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού κάθε ομάδας εκδήλωσης να εκτελέσει με 

δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες όλες τις δοκιμές των εγκαταστάσεων που χρειάζονται οι οποίες θα 

επαναλαμβάνονται μέχρι να πραγματοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα που απαιτούνται για την ποιοτική 

απόδοση του εγκατεστημένου συστήματος. 

Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης του ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού χωρίς 

ιδιαίτερη αμοιβή να αναλάβει τον χειρισμό, τη λειτουργία και συντήρηση των ηχητικών εγκαταστάσεων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ισχύος 

σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του τροφοδοτούμενου εξοπλισμού. 

Οι εταιρείες και τα μοντέλα όπου τυχόν αναφέρονται είναι ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά και γι’ αυτό οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται μόνο στο να παρέχουν εξοπλισμό τουλάχιστον αντίστοιχων τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Το κόστος για τον απαιτούμενο εξοπλισμό που αφορά την εγκατάσταση του ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού 

βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Μαζί με την Τεχνική Έκθεση ο κάθε υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής όπου θα αναφέρει: 

«Αναγνωρίζω, συμφωνώ και δεσμεύομαι για την ορθή υλοποίηση των υποχρεώσεών μου που απορρέουν από τη 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της ΚΕΔΗΡ με αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018. 

 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν και καταθέτουν με την Τεχνική Προσφορά υπεύθυνη δήλωση με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους όπου αναφέρουν ότι καταθέτουν προσφορά για όλες τις ημέρες 

των εκδηλώσεων της διακήρυξης, και για όλες τις εκδηλώσεις ανά ημέρα. 
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Άρθρο 6
ο
 -

 
 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της παρούσας μελέτης και να 

συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και να λαμβάνει υπόψη του οποιαδήποτε παρατήρηση της υπηρεσίας σχετικά με την εκτέλεση / 

υλοποίηση των υπηρεσιών.  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. απαλλάσσεται 

από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας και δεν 

έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό 

του Αναδόχου ή τρίτων. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1

ο
 – Αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες ήχου και φωτισμού αφορούν εκδηλώσεις της Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2018 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.433,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και βαρύνει τον κωδικό 6471-0001- Ήχος & Φως Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του 

προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για το 2018. 

Οι δημοπρατούμενες υπηρεσίες ταξινομούνται σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) 

ως εξής: «92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου». 

 

Άρθρο 2
ο
 – Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

 

Άρθρο 3
ο
 – Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 4
ο
 – Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα τόσο στην παρούσα μελέτη,. 

Η τιμή προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει εντός του χρόνου που θα του ορισθεί για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

 

Άρθρο 5
ο
 – Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν 

κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης (εφόσον υπάρξουν).  

Επίσης, ισχύουν κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % 

υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 

3 του Ν 4013/2011. 

 

Άρθρο 6
ο
 – Παροχή υπηρεσιών – Αναθεώρηση τιμών – Τρόπος Πληρωμής 

Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα παρέχει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τις συμφωνημένες υπηρεσίες, 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα. 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες.  

Η πληρωμή θα γίνει μετά από την παράδοση των υπηρεσιών και του τιμολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τη νομοθεσία, εντός εξήντα ημερών από την έκδοση των σχετικών παραστατικών και την έγκριση της Υπηρεσίας 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ρεθύμνης. 

Στην ανωτέρω προθεσμία δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή άλλων διενέξεων και 

έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ μέρους του αναδόχου. 

 

Άρθρο 7
ο
 – Καταγγελία Σύμβασης 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση για λόγους μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του 

αναδόχου. 

 

Άρθρο 8
ο
 – Ακύρωση 

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

τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή τους. 

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

Η Κ.Ε.ΔΗ.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 εντύπου «ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
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ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» το οποίο οι υποψήφιοι καταθέτουν μαζί με την Τεχνική τους προσφορά με ποινή 

αποκλεισμού. 

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

τηρήσει τους χρόνους αλλά πριν την ώρα ελέγχου εγκατάστασης της εκδήλωσης, τότε ο ανάδοχος θα λάβει την 

αμοιβή που αντιστοιχεί στο 25% βάσει της προσφοράς του στην εκδήλωση που ακυρώθηκε. 

Σε περίπτωση που η Κ.Ε.ΔΗ.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 75% 

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. 

 

Άρθρο 9
ο
 – Ρήτρες μείωσης συμβατικού ανταλλάγματος  

Σε περίπτωση που κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού ομάδας 

εκδήλωσης παρατηρηθούν αποκλίσεις από τον ζητούμενο εξοπλισμό και για τις οποίες δεν υπάρξει άμεση 

συμμόρφωση από τον ανάδοχο, η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα σύνταξης πρωτόκολλου αναλογικής μείωσης του 

συμβατικού ανταλλάγματος της ομάδας εκδηλώσεων. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος, απασχολεί τελικά λιγότερους από όσους δεσμεύθηκε συνεργάτες 

ειδικοτήτων αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, αδειούχου ηλεκτρονικού ή ηχολήπτη, και δεν υπάρξει άμεση 

συμμόρφωση στις συστάσεις (ακόμα και προφορικές) της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα σύνταξης 

πρωτόκολλου μείωσης του συμβατικού ανταλλάγματος κατά (ν+1)*500,00 € +Φ.Π.Α. όπου ν ο αριθμός των 

συνεργατών που υπολείπονται αυτών που δεσμεύθηκε. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος, απασχολεί τελικά λιγότερους από όσους δεσμεύθηκε 

εργαζόμενους γενικών καθηκόντων (εργατοτεχνικό προσωπικό) και δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση στις συστάσεις 

(ακόμα και προφορικές) της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα σύνταξης πρωτόκολλου μείωσης του 

συμβατικού ανταλλάγματος κατά (ν+1)*200,00 € +Φ.Π.Α. όπου ν ο αριθμός των εργαζομένων που υπολείπονται 

αυτών που δεσμεύθηκε. 

Οι μειώσεις αυτές κοινοποιούνται άμεσα στον ανάδοχο.  

Άρθρο 10
ο
 – Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που τυχόν εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

Άρθρο 11
ο
 – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και του 

Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 

δημιουργούνται από τη Σύμβαση, θα λύεται στα αρμόδια δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό.  
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 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)  

 

Προς: 

 

 

 

Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

Αρκαδίου 50, 74100, Ρέθυμνο 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Της επιχείρησης με στοιχεία: 
Επωνυμία: 

 

Έδρα: 
 

Α.Φ.Μ.: 
 

Δ.Ο.Υ.: 
 

για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 

 

Ήχου και φωτισμού εκδηλώσεων 2018, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018 πρόσκληση της 

Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.: 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Καθαρή αξία:        …………………… € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ποσοστό): …………………… % 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ποσό):  …………………… € 

Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.:   …………………… € 

 

 

 

 

Καταθέτουμε προσφορά για όλες τις ημέρες των εκδηλώσεων (από 1/7/2018 έως και 7/7/2018) και για 

όλες τις εκδηλώσεις κάθε ημέρας εκδηλώσεων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. πρωτ. 

1.181-21/6/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της ΚΕΔΗΡ. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι έχουμε λάβει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των ιδιαίτερων 

απαιτήσεων των εκδηλώσεων, και δεσμευόμαστε για την τήρησή τους σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 

1.181-21/6/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της ΚΕΔΗΡ την οποία και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

Ρέθυμνο …/…/2018 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

(σφραγίδα – υπογραφή  

Νόμιμου Εκπροσώπου) 
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Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αρκαδίου 48-50, 74 100, Ρέθυμνο, Τηλ.: 2831040157 

Fax: 2831040149 ,e-mail: info@kedir.gr 

 

  

ΕΝΤΥΠΟ  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 Της επιχείρησης με στοιχεία: 
Επωνυμία: 

 

Έδρα: 
 

Α.Φ.Μ.: 
 

Δ.Ο.Υ.: 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

«Παροχή υπηρεσιών Ήχου και Φωτισμού» 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΚΥΡΙΑΚΗ             1/7/2018 
 

….% 

ΔΕΥΤΕΡΑ            2/7/2018 
 

….% 

ΤΡΙΤΗ                  3/7/2018 
 

….% 

ΤΕΤΑΡΤΗ            4/7/2018 
 

….% 

ΠΕΜΠΤΗ             5/7/2018 
 

….% 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      6/7/2018 
 

….% 

ΣΑΒΒΑΤΟ      7/7/2018 
 

….% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 100 % 

Ρέθυμνο …/…/2018 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

(σφραγίδα – υπογραφή) 
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Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Αρκαδίου 50 

74 100, Ρέθυμνο 

Τηλ.: 2831040157 

Fax: 2831040158 

e-mail: info@kedir.gr 

 

Αρ. Πρωτ.:  

Ρέθυμνο …./…./2018 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2018  

ΠΟΣΟΥ ……….,00 € 

Σήμερα την ……….. …../…../2018 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης - Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

μεταξύ: 

α) της Θεοπίστης Μπιρλιράκη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμης εκπροσώπου της 

Κ.ΕΔΗ.Ρ. και 

β) του/της ………………, με έδρα στο …………………., ……………………, με ΑΦΜ …………………….., Δ.Ο.Υ. ………………, 

που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. ……………….., και στο εξής θα καλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

1) Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. λαμβάνοντας υπόψη ………………………. αναθέτει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», για 

λογαριασμό της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., την υπηρεσία ήχος και φωτισμός εκδηλώσεων της αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018  

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., για …….. 

2) Η αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ορίζεται στις ………………………… ευρώ, ………..,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., φόρων, κρατήσεων κ.λ.π.. 

 3) Η παροχή των υπηρεσιών στις παραπάνω εκδηλώσεις θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τις λοιπές απαιτήσεις της αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018  Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.. 

4) Συμφωνείται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού και υπηρεσιών θα είναι τουλάχιστον αυτές που 

περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.. 

5) Εάν ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεν παρέχει τις υπηρεσίες στον συμβατικό χρόνο της κάθε εκδήλωσης ή στο χρόνο 

παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την αρ. πρωτ. 1.181-

21/6/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. κυρώσεις. 

6) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, 

έχουν εφαρμογή η αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

7) 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 θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε παράδοση. 

8) Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018  

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.. 

9) Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

10) Οι όροι της αρ. πρωτ. 1.181-21/6/2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., τους οποίους ο 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 

Θεοπίστη Μπιρλιράκη 

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

…………………………….. 
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