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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  
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ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-∆ΗΠΕΘΕ 

 διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάθεση ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 2019-2020 της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού 
του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου, (Κωδικοί CPV: 
92370000-5).  Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ  (43.900,00€) πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι  
54.436,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016  και θα βαρύνει 
τα οικονοµικά έτη 2019 και 2020 µε πολυετή δαπάνη στον  Κ.Α. 15-6471.500 των 
αντίστοιχων οικονοµικών ετών. 

 Όλες οι τιµές συµπληρώνονται στο τιµολόγιο προσφοράς επί ποινή 
απαραδέκτου που υπάρχει στο παράρτηµα Ε’ – ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, χωρίς καµία 
παρέµβαση στη φόρµα που ζητείται να συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες. Οι 
τιµές στην προσφορά θα αναφέρονται αριθµητικά ανά είδος, ενώ αριθµητικώς και 
ολογράφως, επί ποινή αποκλεισµού, όπου ζητείται, δηλαδή για το σύνολο των ειδών. 

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δέκα (10) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα 
µε τα άρθρα 43 (παρ. 19 & 38) του Ν. 4605/2019. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, 
άµεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου, www.doepap.gr . 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 21/10/2019 ηµέρα ∆ευτέρα ενώπιον της 
Επιτροπής διαγωνισµού στα γραφεία του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου 
Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραµπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, µε 
καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 1000 π.µ. 

Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να συµµετέχουν σε µία ή σε περισσότερες κατηγορίες προµηθειών του διαγωνισµού. 

 

Βόλος  4/10/2019  
Αριθ.Πρωτ. 12634/ΠΡ2456  
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         Οι ποσότητες και η αξία των ζητούµενων περιγράφονται στο παράρτηµα Β’ 
(Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός προϋπολογισµός) 
 
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βόλου  
∆ιεύθυνση: Αναπαύσεως – Καραµπατζάκη, Κτίριο «Μεταξουργείο», 384 46 Νέα 
Ιωνία, Βόλος.Τηλέφωνο: 2421091194 – 2421091196, Fax: 2421091196 

 
Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας 

σύµβασης γενικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις: 
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 21/1/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και από τις 900 – 

1000 π.µ., ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στα γραφεία του ∆ηµοτικού 
Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
(∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου, στην οδό Αναπαύσεως-Καραµπατζάκη 
(κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος. 

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή καµία προσφορά.  

 
Άρθρο 3 
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών ή 
διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης 

1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό 
διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε 
ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του 
∆ήµου Βόλου, στον δικτυακό τόπο: www.doepap.gr 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα 
διαγωνισµό στην ταχυδροµική διεύθυνση: Αναπαύσεως – Καραµπατζάκη, κτίριο 
«Μεταξουργείο»,  Τ.Κ. 384 46 Ν.Ιωνία, Βόλος, τηλέφωνο: 24210 91194 & 24210 
91196, Fax: 24210 91196, e-mail: promithies.doepap@ gmail.com  τις εργάσιµες 
µέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης. 
 

Άρθρο 4 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
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1. Τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο της παρούσας διακήρυξης, 
δικαιολογητικά για τη συµµετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και 
οικονοµικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984.  

3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια µε πλήρη 
τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων), µπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη µορφή 
σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα. Ως επίσηµες µεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι µεταφράσεις που 
έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα. 
 

Άρθρο 5 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 
1) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016 (Α΄ 147) σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β΄ 3698 16-11-2016), το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτηµα Α΄). Οδηγίες για τη 
συµπλήρωσή του µπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αριθ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
• Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να 
συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως 
ΙV και VΙ. 
• Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα 
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% 
της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται µαζί µε το ΤΕΥ∆ του συµµετέχοντα 
οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των υπεργολάβου/ων. 
• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.  
 
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε 
αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
3) Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται: 
Α. Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το 
ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο 
καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν 
πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 
Β. Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο 
καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο 
τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω 
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να 
υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά 
για το σκοπό αυτό.  
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, 
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πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση 
της εταιρείας στο διαγωνισµό 

 
Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 
 

1. Εγγύηση συµµετοχής 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται. 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύµβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή της 
προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

 
 

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
1. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η 

υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισµένο φάκελο. 

3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε 
κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του Ν.Π.∆.∆. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η 
διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του 
διεύθυνση (email). 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 
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α) Ένας (1) φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» και 
β) Ένας (1) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
5. Στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα: 

α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας 
διακήρυξης (δικαιολογητικά συµµετοχής). 

β) Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων ειδών.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 

6. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 
να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

7. Στον φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της 
προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση. Θα περιέχεται 
συµπληρωµένος ο πίνακας του Παραρτήµατος ∆΄, χωρίς καµία παρέµβαση στη 
φόρµα που ζητείται να συµπληρωθεί από τους συµµετέχοντες, που θα αποτελέσει 
την οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου. Επί ποινή αποκλεισµού, θα 
αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στους τέσσερις  (4) 
µήνες. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των 
προκηρυσσοµένων ειδών ή για µέρος αυτών. Οι τιµές στην προσφορά θα 
αναφέρονται αριθµητικά ανά είδος, ενώ αριθµητικώς και ολογράφως, επί ποινή 
αποκλεισµού, όπου ζητείται, δηλαδή για το σύνολο των ειδών. 

8. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία, αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών. 

9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις 
που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
των προσφορών, η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά 
συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η 
συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του 
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το 
περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
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Άρθρο 8 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους 
διαγωνιζόµενους για χρονικό διάστηµα (4) µηνών από την εποµένη της διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της 
µετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή 
µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωµα για κατακύρωση. 
 

Άρθρο 9 
Εναλλακτικές προσφορές 

 ∆εν γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού εναλλακτικές προσφορές, καθώς 
και όσες αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παροχή 
υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 10 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση 
της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που 
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και 
την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 
συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 
καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 
προσφυγή νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 

Άρθρο 11 
Προσφερόµενη τιµή 
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1. Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ και 
θα αναφέρεται η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικά ανά είδος, καθώς και 
αριθµητικά και ολογράφως για το σύνολο των ειδών. 

2. Η τιµή του παρεχόµενου είδους δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
διαγωνισµού. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής 
διαγωνισµού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 12 
Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία 
δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού. 

2. Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι 
των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής  

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 
και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών 
µε βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, 
αποσφραγίζονται οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται. 

4. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω σταδίων, που µπορούν να γίνουν σε µία 
δηµόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται µε απόφαση του ∆.Σ., η οποία κοινοποιείται 
στους προσφέροντες. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 13 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισµένης προθεσµίας, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως 
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αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
τα ακόλουθα: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 
εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς 
προσωπικό. 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι 
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι 
ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον 
ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 
3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη 
τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από 
τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.  
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Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων τους. 
 Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις 
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους 
νόµιµους εκπροσώπους του. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού. 

5. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 
προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των 
λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε 
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆.Σ. του 
Ν.Π.∆.∆. για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Το 
αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
κατακυρωτική κατακύρωσης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το στο ∆.Σ. του 
Ν.Π.∆.∆.  και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού 
µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να 
καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 
 

Άρθρο 14 
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε 
γνωµοδότησή της προς το ∆.Σ.  που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:  
 α) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 β) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 
 

Άρθρο 15 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύµβασης 

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον ο ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

2. Ο ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου  προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
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3. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

Άρθρο 16 
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται άµεσα µε την υπογραφή της 
σύµβασης και µε χρονική διάρκεια το διάστηµα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
∆εκεµβρίου 2019 έως και τη λήξη αυτών τον Ιανουάριο του 2020 του Οργανισµού 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ. 

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η 
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις 
διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

3. Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, ως οργανωτική µονάδα του Ν.Π.∆.∆.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και 
µπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παραδοτέες υπηρεσίες δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 
τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών  ή και παραδοτέων και 
συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 

Άρθρο 17 
Ποινικές ρήτρες 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
τυχόν χορηγήθηκε, µπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ποινικές ρήτρες 
υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε 
περίπτωση τµηµατικών - ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών 
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, 
χωρίς Φ.Π.Α. επί της συµβατικής αξίας των ειδών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης και µπορούν να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, αν τα είδη που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες 
παραδοθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής 
και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή 
του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

3. Περαιτέρω ισχύουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Β’ – Τεχνική 
Έκθεση/Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 
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Άρθρο 18 
Τρόπος Πληρωµής 

1. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνει µετά το πέρας 
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και µετά τη λήξη αυτών. 

2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, 
τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που 
έχει  παραλάβει η αρµόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό 
το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής  

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια δηµοτική 
υπηρεσία. 

 
Άρθρο 19 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης - Κρατήσεις 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης από την 

ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του ∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου, στον δικτυακό 
τόπο: www.doepap.gr και  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 24210 
91194 & 24210 91196. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «διαύγεια», να 
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., θα δηµοσιευτεί εφάπαξ σε τοπική ηµερήσια 
εφηµερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 
«Μεταξουργείο» που βρίσκεται η ∆/νση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ. 

3. Όλα τα έγγραφα της σύµβασης θα καταχωρηθούν και στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.doepap.gr 

4. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον 
πρώτο λογαριασµό του. 

5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

 
 

Ο Πρόεδρος   
του  ∆.O.E.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου 

 
 
 

Ανδρέας  Ζέρβας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και 
τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ∆ΟΕΠΑΠ – ∆ΗΠΕΘΕ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 53401 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ, 
Ν.ΙΩΝΙΑ, 38446   
  ΒΟΛΟΣ 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 
- Τηλέφωνο: 2421091194 
- Ηλ. ταχυδροµείο: mary.mastroyianni@gmail.com 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.doepap.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV):  ΗΧΗΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ – 92370000-5 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 53401 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……] 

                                                 
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 
 
 
 

 

                                                 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα 
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  
Ταχυδροµική διεύθυνση:  
Τηλέφωνο:  
Ηλ. ταχυδροµείο:  
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες3 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση4· 

2. δωροδοκία5,6· 

3. απάτη7· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες

8· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας

9· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων10. 

                                                 
3 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους 
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
4 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
5 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
7 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
8 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού 
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου11 το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]12 

Εάν ναι, αναφέρετε13: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]14 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)15; 

[] Ναι [] Όχι  

                                                 
11 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών 
(Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
12 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
13 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
15 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν

16: 
[……] 

                                                 
16 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που 
λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

17, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;i 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): ii 
[……][……][……] 

 

                                                 
17 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουiii ; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις

iv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςv  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
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που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνvii , λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςviii ; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαix 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 

[] Ναι [] Όχι 
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός 
φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος µέλος εγκατάστασήςx; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…]  
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xi
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 



 

24 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη των 

Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων  της Δ/νσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ για τις 

ανάγκες των Διευθύνσεων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, 

Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Το  ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια 

στα πολιτιστικά δρώµενα της περιφέρειας, αποσκοπώντας στην αστείρευτη και 
ακµαία διατήρηση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και πολιτιστικής ταυτότητας της 
πόλης. Με την πραγµατοποίηση κάθε είδους µουσικών, θεατρικών και άλλων 
ποιοτικών εκδηλώσεων προωθεί την σωστή διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια του 
πνεύµατος και την επένδυση της πολιτιστικής µας κουλτούρας. 

Η θεσµική συµµετοχή του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου στις 
κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές, θρησκευτικές και παντός είδους εκδηλώσεις, 
διαφαίνεται µέσα από τα χρόνια που ο ∆ήµος δραστηριοποιείται σε κάθε είδους 
πολιτιστική δραστηριότητα, προάγοντας το πολιτισµό και δηµιουργώντας 
προϋποθέσεις για τους νέους καλλιτέχνες, αλλά και βοηθώντας τους παλιούς. 

Όραµα είναι να εδραιωθεί ως ο κύριος εκφραστής των µουσικών δρώµενων 
του ∆ήµου Βόλου και ευρύτερα να προάγει τη µουσική παιδεία το καλλιτεχνικό και 
µουσικό αίσθηµα. Να λειτουργήσει ως πυρήνας µουσικής, µε προοπτική την εξέλιξη 
των µουσικών πραγµάτων, µε συµµετοχική διαδικασία των νέων, φορέων και των 
δηµοτών του ∆ήµουΒόλου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 περίπτωση στ’ , οι αρµοδιότητες 
των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, µεταξύ άλλων, τους τοµείς παιδείας, 
πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως οι περιπτώσεις: 

1. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού  
πολιτισµού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων 
πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία 
πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, 
κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας 
µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η µελέτη 
και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων. 

2. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά. 

3. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

4. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 
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5. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού 
αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία µας συνέταξε την παρούσα µελέτη, 
που αφορά σε παροχή ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις Χριστουγεννιάτικες 
Εκδηλώσεις της ∆/νσης Πολιτισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της 
παροχής συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 43.900,00 € ,ενώ µε το αναλογούν Φ.Π.Α 
24%, ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα 54.436,00 €. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, 
µε κωδικό CPV:92370000-5, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6471.500 µε πολυετή δαπάνη 
του προϋπολογισµού του έτους 2019 µε ποσό 1.000,00 και του έτους 2020 στον ίδιο 
Κ.Α.  µε ποσό 53.436,00 € της ∆/νσης Πολιτισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
∆ήµου Βόλου. 

Το νόµισµα της προσφερόµενηςτιµής θα είναι σε ευρώ (€). 
Οι υπηρεσίες µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι: 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΧΟΥ  ( CPV: 92370000-5) 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

€ (ευρώ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

€ (ευρώ) 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
( i ) 25 400,00 10.000,00 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
(ii) 

 
18 750,00 13.500,00 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
(iii) 

 
2 1.200,00 2.400,00 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
( iv) 

 
3 6.000,00 18.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 43.900,00 

  Φ.Π.Α. 24% 10.536,00 

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 54.436,00 

 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται α) να καταθέσει µόνο µία προσφορά για 

όλα τα είδη που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Κάθε προσφορά 
πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα ζητούµενα είδη. Προσφορές που δεν θα 
περιλαµβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. 
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερητιµή 
για το σύνολο όλων των  είδων της εκδήλωσης  i, ii, iii, iv. 
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Η προσφερόµενη τιµή ανά είδος εκδήλωσης όσο και για το σύνολο των ειδών δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει την αντίστοιχη ενδεικτική τιµή του προϋπολογισµού. 
 

 

        Η συντάκτρια                                     Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                                της ∆/νσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

 
 

          
        Καλαντζή Αναστασία                                            Κρανιάς Πέτρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ,  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ: 24210 91194 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Για την εκτέλεση των πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες- 
χορωδίες,θεατρικές παραστάσεις-οµιλίεςκ.ά), απαιτείται η παρακάτω ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη: 

 
Άρθρο – 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ i’  

 
Η Εκδήλωση i’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες που είναι οµιλίες, χορωδίες ή 

εκδηλώσεις σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους µε απλή ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη. 

Η παροχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον (1) µία ώρα πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος. 

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου και η διάρκειά τους κυµαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 
Τιµή ανά εκδήλωση : 400,00€ 

Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 
             Άρθρο – 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ii’  
 

Η Εκδήλωση ii’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες που πραγµατοποιούνται σε 
υπαίθριους χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ηχητική κάλυψη για 
µικρά µουσικά σύνολα µε 16 κανάλια και 4 µόνιτορ. Ενδέχεται να συµµετέχει και 
χορωδία µε µουσική υπόκρουση.  
 

Η κάλυψη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος και η πρόβα του µουσικού σχήµατος. 

 

Αρ.Μελ:1/2019   
Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης των 
Χριστουγεννιάτικων  
εκδηλώσεων της ∆/νσης 
Πολιτισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
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Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου και η διάρκειά τους κυµαίνεται από 1 ώρα έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 

Τιµή ανά εκδήλωση : 750,00€ 
 Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 

               Άρθρο – 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ iii’  
 
Η Εκδήλωση iii’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες, στις οποίες απαιτείται 

ηχητική και φωτιστική κάλυψη   ως επί των πλείστων για εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται σε υπαίθριους ή σε εσωτερικούς  χώρους. Στην παραπάνω 
κατηγορία απαιτείται ηχητική κάλυψη µε 32 κανάλια και 8 µόνιτορ. Ενδέχεται  να 
συµµετέχει και 40µελής χορωδία και µεγάλη ορχήστρα. Απαιτούνται 2 µικρόφωνα 
οµιλίας  κα µουσική υπόκρουση. 

Η κάλυψη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος και η πρόβα του µουσικού σχήµατος. 

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου και η διάρκειά τους κυµαίνεται από 1 ώρα έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 

Τιµή ανά εκδήλωση : 1.200,00 €. 
Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α 
 

 
Άρθρο – 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ iv’  
 
Η Εκδήλωση iv’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες, στις οποίες απαιτείται 

ηχητική και φωτιστική κάλυψη ως επί των πλείστων για εκδηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται σε µεγάλους υπαίθριους χώρους ή, σε µεγάλους εσωτερικούς 
χώρους µε χιλιάδες κόσµο και µεγάλες απαιτήσεις στον ήχο και στα φώτα. 

Στην παραπάνω κατηγορία απαιτείται ηχητική κάλυψη µε 64 κανάλια ψηφιακά 
και 10 µόνιτορ. Ενδέχεται να συµµετέχει και 40µελής χορωδία ή ορχήστρα.  
Απαιτούνται 4 µικρόφωνα οµιλίας  και µουσική υπόκρουση. 

Η κάλυψη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος και η πρόβα του µουσικού σχήµατος. 

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου και η διάρκειά τους κυµαίνεται από 1 ώρα έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 

Τιµή ανά εκδήλωση : 6.000,00 €. 
Στις προαναφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 
 

        Η συντάκτρια                                     Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                                της ∆/νσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

 
 

          
        Καλαντζή Αναστασία                                            Κρανιάς Πέτρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Σκοπός της τεχνικής περιγραφής είναι να καθοριστούν πλήρως οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του έργου και να καταγραφούν, αλλά και διασαφηνιστούν, οι αµοιβαίες 
σχέσεις, υποχρεώσεις, αρµοδιότητες (ευθύνες και δικαιοδοσίες) και ο τρόπος 
εκτέλεσης τα καθήκοντα και δικαιώµατα των εµπλεκοµένων, µε οποιαδήποτε µορφή, 
για τη καλύτερη επίτευξη των στόχων της ∆/νσης Πολιτισµού του  ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό. 
Συγκεκριµένα η ∆/νση Πολιτισµού του  ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου  
διοργανώνει: 
 

� ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
� ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ  
� ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ 
� ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ i’ 
Ανοιχτός ή κλειστός χώρος οµιλία ή χορευτικά και φωτισµός 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ        ΤΜΧ 
Ηχεία 2 δρόµων ισχύος 800 WattRms έκαστο 6 
Τελικοί ενισχυτής ανάλογης ισχύος 2 
Μικροφωνική από 8 κανάλια 1 
CD διπλό για play back µε mixer (stage d.j) 1 
Ασύρµατα µικρόφωνα         2 
Σταθερά µικρόφωνα         8 

Αρ.Μελ:1/2019   
Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης των 
Χριστουγεννιάτικων  
εκδηλώσεων της ∆/νσης 
Πολιτισµού του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
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Μικρόφωνα κεφαλής        4 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ 

8 Led Τύπου Par64 ή Group 4 1 
Ψηφιακή κονσόλα 1 

 
Tο σύνολο των γραµµών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για 

όργανα, είτε για µικρόφωνα. 
Υποστήριξη από ηχολήπτη ή DJ, για την µουσική επένδυση της εκδήλωσης. 
Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και µικροφώνων. 

 
ΤΙΜΗ : 400,00 € µε Φ.Π.Α 

 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ii ΄. 
Ανοιχτός ή κλειστός χώρος ορχήστρα µε 4 monitors – φωτισµός 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ      ΤΜΧ 
Ηχεία 2 δρόµων ισχύος 800 WattRms έκαστο      6 
Subwoofer ισχύος 800 Watt Rmsέκαστο      2 
Τελικοί ενισχυτής ανάλογης ισχύος (500 έως 1.000 Watt έκαστος)           2 
Μικροφωνική από 16 κανάλια           1 
CD διπλό για play back µε mixer (stage d.j)           1 
Ασύρµατα µικρόφωνα           2 
Σταθερά µικρόφωνα          16 
Μικρόφωνα πέτου           2 
Monitor ισχύος 500 Watt Rmsέκαστο           4 
Γραµµές για όργανα          16 

 
Το σύνολο των γραµµών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για 

όργανα, είτε για µικρόφωνα. 
Υποστήριξη από ηχολήπτη ή DJ, για την µουσική επένδυση της εκδήλωσης. 
Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και µικροφώνων. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ 

8 Led Τύπου Par64 ή Group 4 1 
Ψηφιακή κονσόλα 1 

 
Αντίστοιχες βάσεις φωτιστικών ύψους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, καθώς 

και τα απαραίτητα frames. 
 

ΤΙΜΗ : 750,00 € µε Φ.Π.Α. 
 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ iii ΄. 
Ανοιχτός χώρος ορχήστρα µε 8 monitors – φωτισµός 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ        ΤΜΧ 
Ηχεία 2 δρόµων ισχύος 800 WattRms έκαστο             6 
Subwoofer ισχύος 800 Watt Rms έκαστο         4 
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Τελικοίενισχυτής ανάλογης ισχύος 4 
Μικροφωνική από 32 κανάλια 1 
Equalizer 31 περιοχών 6 
CD διπλό για play back µε mixer (stage d.j) 1 
Ασύρµατα µικρόφωνα             2 
Σταθερά µικρόφωνα δυναµικά και πυκνωτικά            32 
Μικρόφωνα πέτου             2 
Monitor 15’’ 2 δρόµων (500 Watt Rms έκαστο)         8 
Rack ( επεξεργαστής ήχου και αντιµικροφωνική µονάδα) 1 

 
Tο σύνολο των γραµµών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για 

όργανα, είτε για µικρόφωνα. Υποστήριξη από ηχολήπτη ή DJ, για την µουσική 
επένδυση της εκδήλωσης. 

Τα απαραίτητα αναλόγια, βάσεις, καλώδια σύνδεσης. Αντίστοιχες βάσεις 
ηχείων και µικροφώνων. 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ 

12 Led Τύπου Par64 ή 2 Group 4 1 
Ψηφιακή κονσόλα 1 

 
ΤΙΜΗ : 1.200,00€ 
 

Στις προαναφερόµενεςτιµές, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α 
  
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ iv΄. 
Ανοιχτός χώρος ορχήστρα µε 10 monitors – φωτισµός 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ         ΤΜΧ 

Σύστηµα full range sub ∆ορυφόρος 
      25.000  
έως40.00

0 Watt 
Delay Towers ηχεία         5 
Μικροφωνική από 64ψηφιακά κανάλια       2 
CD διπλό για play back µε mixer (stage d.j)       1 
Ασύρµατα µικρόφωνα      4 
Σταθερά µικρόφων αδυναµικά και πυκνωτικά      32 
Μικρόφωνα πέτου      4 
Monitor 15’’ 2 δρόµων (500 Watt Rms έκαστο)      10 
SideFilde ηχεία            4 
Inear monitor       3 

 
Tο σύνολο των γραµµών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για 

όργανα, είτε για µικρόφωνα. Υποστήριξη από ηχολήπτη ή DJ, για την µουσική 
επένδυση της εκδήλωσης. 

Τα απαραίτητα αναλόγια, βάσεις, καλώδια σύνδεσης. Αντίστοιχες βάσεις 
ηχείων και µικροφώνων. 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ ΤΜΧ 

12 Led Τύπου Par64 ή 2 Group 4             1 
Ψηφιακή  κονσόλα             1 
Φώτα ζεστά για κάλυψη εξέδρας             20 
Ροµποτικές κεφαλές              8 
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ΤΙΜΗ : 6.000,00€ 
 

Στις προαναφερόµενες τιµές, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 

        Η συντάκτρια                                     Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                                της ∆/νσης Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

 
 

          
        Καλαντζή Αναστασία                                            Κρανιάς Πέτρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΦΦΦΥΥΥΛΛΛΛΛΛΑΑΑ      ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΟΟΟΡΡΡΩΩΩΝΝΝ 
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Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. 

………..……….………………., έδρα …………...., οδός …………………………………., 

αριθµός ……, τηλέφωνο ………..…………., fax ………….., email: 

…………………………….. 

 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

€ (ευρώ) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

€ (ευρώ) 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
( i ) 25   

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
(ii) 

 
18   

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
(iii) 

 
2   

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
( iv) 

 
3   

  ΣΥΝΟΛΟ  

  Φ.Π.Α. 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
*ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ:……………………………………….…………………………………………                                                                                  
 
*Φ.Π.Α. 
24%:……………………………………………………………………………………………………. 
               
*ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ:…………………………………………………………………………………………….. 
* Αριθµητικά και ολογράφως 
 

Βόλος  ……/……./2019 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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