ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 08-05-2019
Αρ.πρωτ. 10196

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για προμήθειες και υπηρεσίες στα πλαίσια της διοργάνωσης
αθλητικού διημέρου 11 & 12 Μαΐου στην λίμνη Κερίου «Vezal-cup 3» σε συνεργασία με την
πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζακύνθου, την Ενωση ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου
(Ε.Π.Σ), τον ΑΝΟΖ και το τμήμα στίβου της Α.Γ.Ε. Ζακύνθου στα πλαίσια δαπανών για την
υλοποίηση Αθλητικών δραστηριοτήτων υπό την στήριξη του Δήμου Ζακύνθου.
Το συνολικό κόστος των δράσεων του Vezal-cup 3 ανέρχεται στις 10.000 ευρώ και ο Δήμος
θα καλύψει το 50 % ως συνδιοργανωτής.
Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών-υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα:
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Περιγραφή
Αγαθού/ών
Ενοικίαση όλου
του
ηχητικού
εξοπλισμού
καθώς και η
παροχή
υπηρεσιών
για(τοποθέτησηπαρακολούθηση
φύλαξηχειρισμόςαποψίλωσηΗχοληψία ) που
είναι αναγκαίος
για
την
εκδήλωση «Vez
al cup» 11 & 12
Μαϊου 2019

Εκτυπώσεις
ΕΝΤΥΠΟ
«Πανό»

Τεχνικά χαρακτηριστικά
(διαστάσεις,
χρώμα,
υλικό κατασκευής κ.α.)
Αναλυτικά :
Ηχοσύστημα line array 10 KW που
περιλαμβάνει :
4 ηχεία sub jbl 1000 W
4 ηχεία δορ. Jbl 1500 W
2 ενισχυτές crown 2 X 1500 W
1 controler DBX
Κονσόλα μίξης DJ
2 CD players Pioneer
1Μικρόφωνο ενσύρματo και 3
ασύρματα μικρόφωνα
ανακοινώσεων και παρουσίασης 2
Φορητούς πομποδέκτες VHF για
την μετάδοση των αποτελεσμάτων .

ΠΑΝΌ 2μ.Χ1μ.

CPV
S

Ποσότ
ητα

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδας

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς
ΦΠΑ

100,132€

2.403,16 €

576.75€

2.979,91 €

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

Ώρες

32342
412-3

24

79820
000-2

τμχ 10

60,00 €

600,00€

144,00€

744,00 €

Μπλουζάκια
εθελοντών

T-shirt Λευκό 1005 βαμβάκι με
τύπωμα

18000
000-9

30 τμχ

7,50 €

225,00€

54,00 €

279,00 €

Νούμερα
αθλητών

νούμερα
αθλητών
αυτοκόλλητα
4 χρώματα

79820
000-2

200 τμχ

0,80 €

160,00 €

38,40 €

198,40 €

796250
00-1

2
ημέρες

155,00€

310,00 €

Αγώνων
δρόμου
Ιατρική
κάλυψη

ιατρική
υποστήριξη
εκδηλώσεων

15X15

των

310,00 €

Πάγος

Προμήθεια
μπουκαλιών
νερού

Μεγάλες σακούλες παγάκια από
φυσικό μεταλλικό νερό

Φυσικό
μεταλλικό
ερύμανθος 500 ml

νερό

15981
000-8

15981
000-8

32 μεγ.
σακούλ
ες

83κιβΧ
24 τεμ.

2,00 €

64,00 €

15,36 €

79,36 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.702.16€

888,51 €

4.590,67 €

2.40 €

199,20 €

25,90 €

225,10 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.815,77 €

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών-προμηθειών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
Δ44 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετικές προσφορές για τις ανωτέρω υπηρεσίες
μέχρι την 10/05/2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Προϊστάμενος

Κομιώτης Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ: Διοργάνωση Αθλητικών
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Εκδηλώσεων Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζακύνθου έτους 2019
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000
ΕΥΡΏ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Κ.Α.: 15.6472.001
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ:ΔΙΟΝ.ΡΩΜΑ (ΞΕΝΙΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ιδιοι Πόροι
τηλ:26953-61370 fax:26950-43517
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12 /2019
email: pigi.grampsa@1340.syzefxis.gov.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «Vesal-cup 3» ΕΤΟΥΣ 2019
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: Διοργάνωση Αθλητικών
Εκδηλώσεων Δήμου
Ζακύνθου έτους 2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.000 ευρώ
Κ.Α.: 15.6472.001

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ:ΔΙΟΝ.ΡΩΜΑ (ΞΕΝΙΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ίδιοι Πόροι
τηλ:26953-61370 fax:26950-43517
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :12 /2019
email: pigi.grampsa@1340.syzefxis.gov.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
1.Η ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων και
παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (Τοποθέτηση –ΠαρακολούθησηΦύλαξη-Χειρισμός-Αποψίλωση-Ηχοληψία) καθώς και η παροχή υπηρεσιών
για την διοργάνωση αθλητικού διημέρου « Vesal-cup 3» που θα
πραγματοποιηθεί σε συνδιοργάνωση Δήμου Ζακύνθου & Ενωση

ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου (Ε.Π.Σ), σε συνεργασία με την
πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζακύνθου, την τον ΑΝΟΖ και το τμήμα στίβου της
Α.Γ.Ε. Ζακύνθου
2.Εκτυπώσεις έντυπου υλικού ,πανό της εκδήλωσης .
3. Προμήθεια T-Shirt (μπλουζάκια εθελοντών) με τύπωμα
4. Προμήθεια Νούμερων αθλητών αγώνων δρόμου.
5.Ιατρική κάλυψη των αγώνων
6. Προμήθεια πάγου (σακούλες παγάκια) από φυσικό μεταλλικό νερό.
7. Προμήθεια μπουκαλιών 500ml φυσικού μεταλλικού νερού.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων
Οκτακοσίων Ογδόντα Τριών ευρώ και Εξήντα Εννέα λεπτών (3.883,69 ευρώ)
συν Φ.Π.Α. 24% (932,08 ευρώ) δηλαδή συνολικά 4.815,77 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και
φωτιστικών μηχανημάτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών για τα
παραπάνω (τοποθέτηση-παρακολούθηση-φύλαξη-χειρισμός-αποψίλωση-

ηχοληψία) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων Vesal -cup, σύμφωνα με το
διήμερο πρόγραμμα στην Λίμνη του Κερίου Ζακύνθου στις 11 & 12 Μαϊου
έτους 2019.
Αναλυτικά:
1. Στο χώρο των εκδηλώσεων θα τοποθετηθούν τα κάτωθι ηχοσυστήματα
για την στήριξη και κάλυψη των εκδηλώσεων.

Αναλυτικά :
Ηχοσύστημα line array 10 KW που περιλαμβάνει :
4 ηχεία sub jbl 1000 W
4 ηχεία δορ. Jbl 1500 W
2 ενισχυτές crown 2 X 1500 W
1 controler DBX
Κονσόλα μίξης DJ
2 CD players Pioneer
1Μικρόφωνο ενσύρματo και 3 ασύρματα μικρόφωνα ανακοινώσεων και
παρουσίασης
2 Φορητούς πομποδέκτες VHF για την μετάδοση των αποτελεσμάτων .
2. Σε χώρο επιλογής του αναδόχου θα γίνει η εγκατάσταση του απαραιτήτου

εξοπλισμού για τη σωστή λειτουργία του συστήματος .
3. Την ευθύνη της λειτουργίας του όλου έργου την έχει ο ανάδοχος καθώς
και την αποκατάσταση τυχών βλαβών.
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση όλες τις ώρες και τις μέρες της
εκδήλωσης να είναι παρών.
5. Η τοποθέτηση των καλωδιώσεων θα γίνετε παράλληλα με το δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού του δήμου.
6. Η παροχή ρεύματος στα δημόσια σημεία θα γίνεται από ηλεκτρολόγο
του δήμου και θα καλύπτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις σε συνεργασία
με τον ανάδοχο.
7. Λόγω της σπουδαιότητας του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει
εμπείρους
συνεργάτες οι οποίοι και θα κατέχουν με βάση την κειμένη νομοθεσία τα
απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις
εξής
ειδικότητες: Ηλεκτρονικοί- Μηχανολόγοι- ΗλεκτρολόγοιΗχολήπτες- Φωτιστές.
8. Ακολουθεί ενδεικτικός εξοπλισμός που καλύπτει τις ανωτέρω
προδιαγραφές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α.Α
1
2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ.ΜΕΤ
Ρ

Ηχοσύστημα line array 10 KW
Τεμάχια

Κονσόλα μίξης DJ
Τεμάχια

1 Μικρόφωνo ενσύρματα και 3 ασύρματα
ανακοινώσεων και παρουσίασης

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

1
1

4
Tεμάχια

4
5
6
7
8
9

Φορητούς πομποδέκτες VHF για την μετάδοση των
αποτελεσμάτων
ηχεία sub jbl 1000W
ηχεία δορ.jbl 1500 W
Ενισχυτές crown 2X1500W
Controller DBX
CD players Pioneer

Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
Τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΝΟ
Προμήθεια Πανό διαφημιστικών της εκδήλωσης Vesal-cup 3
1.Προμήθεια 10 πανό διαστάσεων 2μ.Χ1μ.
3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΖΑΚΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
1.Προμήθεια 30 τμχ T-shirt Λευκό 100% βαμβάκι με τύπωμα
4.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΥΜΕΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
1.Προμήθεια νούμερων
αγώνων δρόμου .

αθλητών

αυτοκόλλητα

15Χ15

(4

χρώματα)

5.ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
1.2 ημέρες Ιατρική κάλυψη της εκδήλωσης.
6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΟΥ
1.Προμήθεια 32 μεγάλων σακουλών με παγάκια από φυσικό μεταλλικό
νερό.
7.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ
1.Προμήθεια 83 ΚΙΒ.χ24 μπουκαλιών , φυσικού μεταλλικού.
νερού 500 ml
Ζάκυνθος 18/04/2019

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
H Δ/ντρια

Γράμψα Πηγή

Ασημίνα Φλεμοτόμου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ.127/2019 απόφαση Δημάρχου Ζακύνθου.

2
4
4
2
1
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ:Διοργάνωση Αθλητικών
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Εκδηλώσεων Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζακύνθου Έτος 2019
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.000ευρώ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Κ.Α.: 15.6472.001
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΝ.ΡΩΜΑ (ΞΕΝΙΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ίδιοι Πόροι
τηλ:26953-61370 fax:26950-43517
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2019
email: pigi.grampsa@1340.syzefxis.gov.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή
Αγαθού/ών
Ενοικίαση όλου
του
ηχητικού
εξοπλισμού
καθώς και η
παροχή
υπηρεσιών
για(τοποθέτησηπαρακολούθηση
φύλαξηχειρισμόςαποψίλωσηΗχοληψία ) που
είναι αναγκαίος
για
την
εκδήλωση «Vez
al cup» 11 & 12
Μαϊου 2019

Εκτυπώσεις
ΕΝΤΥΠΟ
«Πανό»

Τεχνικά χαρακτηριστικά
(διαστάσεις,
χρώμα,
υλικό κατασκευής κ.α.)
Αναλυτικά :
Ηχοσύστημα line array 10 KW που
περιλαμβάνει :
4 ηχεία sub jbl 1000 W
4 ηχεία δορ. Jbl 1500 W
2 ενισχυτές crown 2 X 1500 W
1 controler DBX
Κονσόλα μίξης DJ
2 CD players Pioneer
1Μικρόφωνο ενσύρματo και 3
ασύρματα μικρόφωνα
ανακοινώσεων και παρουσίασης 2
Φορητούς πομποδέκτες VHF για
την μετάδοση των αποτελεσμάτων .

ΠΑΝΌ 2μ.Χ1μ.

CPV
S

Ποσότ
ητα

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδας

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς
ΦΠΑ

100,132€

2.403,16 €

576.75€

2.979,91 €

60,00 €

600,00€

144,00€

744,00 €

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

Ώρες

32342
412-3

24

79820
000-2

τμχ 10

Μπλουζάκια
εθελοντών

T-shirt Λευκό 1005 βαμβάκι με
τύπωμα

18000
000-9

30 τμχ

7,50 €

225,00€

54,00 €

279,00 €

Νούμερα
αθλητών

νούμερα
αθλητών
αυτοκόλλητα
4 χρώματα

79820
000-2

200 τμχ

0,80 €

160,00 €

38,40 €

198,40 €

796250
00-1

2
ημέρες

155,00€

310,00 €

15981
000-8

32 μεγ.
σακούλ
ες

2,00 €

64,00 €

15,36 €

79,36 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.702.16€

888,51 €

4.590,67 €

2.40 €

199,20 €

25,90 €

225,10 €

Αγώνων
δρόμου

15X15

Ιατρική
κάλυψη

ιατρική
υποστήριξη
εκδηλώσεων

Πάγος

Μεγάλες σακούλες παγάκια από
φυσικό μεταλλικό νερό

Προμήθεια
μπουκαλιών
νερού

Φυσικό
μεταλλικό
ερύμανθος 500 ml

των

νερό

15981
000-8

83κιβΧ
24 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ

310,00 €

4.815,77 €

Ζάκυνθος

18/04/2019

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
H Δ/ντρια

Γράμψα Πηγή

Ασημίνα Φλεμοτόμου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ.127 /2019 απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ: Διοργάνωση Αθλητικών
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Εκδηλώσεων Δήμου
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:
1.Η ενοικίαση εξοπλισμού ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων και
παροχή υπηρεσιών για τα παραπάνω (Τοποθέτηση –ΠαρακολούθησηΦύλαξη-Χειρισμός-Αποψίλωση-Ηχοληψία) καθώς και η παροχή υπηρεσιών
για την διοργάνωση της Αθλητικής εκδήλωσης Vesal-cup 3 υ Ζακύνθου
στις 11 & 12 Μαϊου που θα πραγματοποιηθούν στη Λίμνη Κερίου
Ζακύνθου.
2.Εκτυπώσεις έντυπου υλικού ,πανό της εκδήλωσης .
3. Προμήθεια T-Shirt (μπλουζάκια εθελοντών) με τύπωμα
4. Προμήθεια Νούμερων αθλητών αγώνων δρόμου.
5.Ιατρική κάλυψη των αγώνων
6. Προμήθεια πάγου (σακούλες παγάκια) από φυσικό μεταλλικό νερό.
7. Προμήθεια μπουκαλιών 500ml φυσικού μεταλλικού νερού.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων,
Οκτακοσίων Ογδόντα τριών ευρώ και Εξήντα Εννέα Λεπτών (3.883,69 €)
συν Φ.Π.Α. 24% (932,08 € )δηλαδή συνολικά ( 4.815,77 ευρώ),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υλικών ή/και υπηρεσιών μπορούν να δώσουν
προσφορά για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω χωριστά. Πρέπει όμως να
δώσουν πλήρη προσφορά για την κατηγορία/ες που θα επιλέξουν να
προσφέρουν.
Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω
υπηρεσίας υπάγεται στις διατάξεις:
 Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες
2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) .
 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
 Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
 Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Tου Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α)
Τροποποίηση.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών/ παράδοσης υλικών
Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως

12 Μαϊου 2019.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου/ων
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας
και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή
εκτέλεση της εργασίας ή την σωστή ποιοτικά και έγκαιρη παράδοση των
υλικών.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα
οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης
εργασίας/προμήθειας.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια
ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 9ο: Είδος Εργασιών
Οι εργασίες/υλικά που αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς
της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές/α.
Οι ακριβείς εργασίες/υλικά θα προκύψουν από τις ανάγκες των Αθλητικών
Εκδηλώσεων Vesal- cup 3 Δήμου Ζακύνθου.
Άρθρο 10ο: Παραλαβή Εργασιών / υλικών
Η παραλαβή των εργασιών/υλικών διενεργείται από τις αρμόδιες Επιτροπές
παρουσία του αναδόχου εάν χρειάζεται.
Άρθρο 11ο: Υπογραφή Σύμβασης
Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος
αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του
συμφωνητικού και να καταθέσει την κατά το άρθρο 12 της παρούσης
εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής.
Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου,
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της
δημοπρασίας.
Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 14ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών/υλικών η αξία τους καθορίζεται
σε 4.815,77 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , για το διάστημα
ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από
έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών των αναδόχων και ανάλογα
με την παράδοση των ανωτέρω εργασιών/υλικών. Στο ποσό
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τους αναδόχους φόροι και βάρη. Η αξία
των κατηγοριών προμηθειών/εργασιών, δεν υπόκειται σε καμία
αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Ζάκυνθος 18/04/2019

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
H Δ/ντρια

Γράμψα Πηγή

Ασημίνα Φλεμοτόμου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 127/2019 απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου.

