ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
Ζάκσνθος:18/04/2019
Αριθ. Πρωη. :8894
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΑΡΘΘ. ΑΠΟΦ. :127

/2019

ΘΕΜΑ : Έγθξηζε ησλ ηεπρώλ ηεο ππ’ αξηζ. 12/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Γηνξγάλσζε
Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ «Vesal-cup 3» Γήκνπ Εαθχλζνπ έηνπο 2019».
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Έρνληαο ππ’ όςηλ :
1. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016
6. - ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 205 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133α/18)
7. Τελ ππ’ αξηζκό - 12 - /2019 κειέηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν «Διοργάνωζη
Αθληηικών Εκδηλώζεων «Vesal-cup 3» Δήμοσ Ζακύνθοσ έηοσς 2019»
8. Τελ αλάγθε ηνπ Δήκνπ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο πξνκήζεηεο ηεο αλάζεζεο απηήο
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Εγθξίλνπκε ηελ ππ’ αξηζκό - 12 - /2019 κειέηε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε
ηίηιν«Διοργάνωζη Αθληηικών Εκδηλώζεων «Vesal-cup 3» Δήμοσ Ζακύνθοσ έηοσς
2019», όπσο επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο
ΟΔήκαξρνο

Παύινο Κνινθνηζάο

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΡΗΡΙΝΠ:Γηνξγάλσζε Αζιεηηθψλ
ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Δθδειψζεσλ Γήκνπ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Εαθχλζνπέηνπο 2019
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΘΝΗΛ.ΞΝΘΔΠΔΩΛ
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.000
ΔΟΏ
ΞΑΗΓΔΗΑΠ,ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ
Θ.Α.: 15.6472.001
ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ
Γ/ΛΠΖ:ΓΗΝΛ.ΟΩΚΑ (ΜΔΛΗΑ)
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Ηδηνη Ξφξνη
ηει:26953-61370 fax:26950-43517
ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 12 /2019
email: pigi.grampsa@1340.syzefxis.gov.gr

ΔΘΞΠΓΑΜΦΡΗ ΑΘΚΗΘΙΦΜ ΕΙΔΗΚΦΡΕΦΜ «Vesal-cup 3»ΕΞΣΡ 2019
ΔΗΛΞΣ ΖΑΙΣΜΘΞΣ

ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ
1. Ρερληθή πεξηγξαθή
2. Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο
3. Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΘΝΗΛ.ΞΝΘΔΠΔΩΛ

ΡΗΡΙΝΠ: Γηνξγάλσζε Αζιεηηθψλ
ΔθδειψζεσλΓήκνπ
Εαθχλζνπ έηνπο 2019
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:5.000 επξψ
Θ.Α.: 15.6472.001

ΞΑΗΓΔΗΑΠ,ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ
ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ
Γ/ΛΠΖ:ΓΗΝΛ.ΟΩΚΑ (ΜΔΛΗΑ)
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Ίδηνη Ξφξνη
ηει:26953-61370 fax:26950-43517
ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ :12 /2019
email: pigi.grampsa@1340.syzefxis.gov.gr
ΕΤΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ

Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη:
1.Ζ ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ ερεηηθψλ θαη θσηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη
παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηα παξαπάλσ (Ρνπνζέηεζε –ΞαξαθνινχζεζεΦχιαμε-Σεηξηζκφο-Απνςίισζε-Ζρνιεςία) θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ
γηα ηελ δηνξγάλσζε αζιεηηθνχ δηεκέξνπ « Vesal-cup 3» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλδηνξγάλσζε Γήκνπ Εαθχλζνπ & Ελσζε

πνδνζθαηξηθώλ Σσκαηείσλ Ζαθύλζνπ (Ε.Π.Σ), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε Ζαθύλζνπ, ηελ ηνλ ΑΝΟΖ θαη ην ηκήκα ζηίβνπ ηεο
Α.Γ.Ε. Ζαθύλζνπ
2.Δθηππώζεηο έληππνπ πιηθνύ ,παλό ηεο εθδήισζεο .
3. ΞξνκήζεηαT-Shirt (κπινπδάθηα εζεινληώλ) κε ηύπσκα
4. Ξξνκήζεηα Ννύκεξσλ αζιεηώλ αγώλσλ δξόκνπ.
5.Ιαηξηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ
6. Ξξνκήζεηα πάγνπ (ζαθνύιεο παγάθηα) από θπζηθό κεηαιιηθό λεξό .
7. Ξξνκήζεηα κπνπθαιηψλ 500mlθπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ.

Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ Ρξηψλ Σηιηάδσλ
Νθηαθνζίσλ Νγδφληα Ρξηψλ επξψ θαη Δμήληα Δλλέα ιεπηψλ (3.883,69επξψ)
ζπλ Φ.Ξ.Α. 24% (932,08επξψ) δειαδή ζπλνιηθά 4.815,77επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.
1. ΕΜΞΘΙΘΑΡΗ ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΣ ΗΤΗΘΙΦΜ & ΦΦΘΡΘΙΦΜ
ΛΗΤΑΜΗΛΑΦΜ

Κε ηε παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ ερεηηθψλ θαη
θσηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηα
παξαπάλσ (ηνπνζέηεζε-παξαθνινχζεζε-θχιαμε-ρεηξηζκφο-απνςίισζεερνιεςία) γηα ηηο αλάγθεο ησλ εθδειψζεσλVesal -cup, ζχκθσλα κε ην
δηήκεξν πξφγξακκαζηελ Ιίκλε ηνπ Θεξίνπ Εαθχλζνπ ζηηο 11 & 12 Κατνπ
έηνπο 2019.
Αναλςηικά:
1.Πην ρψξν ησλ εθδειψζεσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θάησζη ερνζπζηήκαηα
γηα ηελ ζηήξημε θαη θάιπςε ησλ εθδειψζεσλ.

Αλαιπηηθά :
Ηρνζύζηεκα linearray 10 KW πνπ πεξηιακβάλεη :
4 ερεία subjbl 1000 W
4 ερεία δνξ. Jbl
1500 W
2 εληζρπηέο crown 2 X 1500 W
1 controlerDBX
Κνλζόια κίμεο DJ
2 CDplayersPioneer
1Μηθξόθσλν ελζύξκαηo θαη 3
αζύξκαηα κηθξόθσλα αλαθνηλώζεσλ θαη παξνπζίαζεο 2 Φνξεηνύο
πνκπνδέθηεο VHF γηα ηελ κεηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ .
2. Σε ρώξν επηινγήο ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαηηήηνπ

εμνπιηζκνχ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο .
3.Ρελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ έξγνπ ηελ έρεη ν αλάδνρνο θαζψο
θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρψλ βιαβψλ.
4.Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε φιεο ηηο ψξεο θαη ηηο κέξεο ηεο
εθδήισζεο λα είλαη παξψλ.
5.Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδηψζεσλ ζα γίλεηε παξάιιεια κε ην δίθηπν
ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ δήκνπ.
6.Ζ παξνρή ξεχκαηνο ζηα δεκφζηα ζεκεία ζα γίλεηαη απφ ειεθηξνιφγν ηνπ
δήκνπ θαη ζα θαιχπηεη φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ αλάδνρν.
7. Ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη
εκπείξνπο
ζπλεξγάηεο νη νπνίνη θαη ζα θαηέρνπλ κε βάζε ηελ θεηκέλε λνκνζεζία ηα
απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ καο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο
εμήο
εηδηθφηεηεο: Ζιεθηξνληθνί- Κεραλνιφγνη- ΖιεθηξνιφγνηΖρνιήπηεο- Φσηηζηέο.
8.Αθνινπζεί ελδεηθηηθφο εμνπιηζκφο πνπ θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ
πξνδηαγξαθέο.

ΕΜΔΕΘΙΘΙΞΡ ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΡ
Α.Α
1
2

ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΕΘΔΞΣΡ

ΛΞΜ.ΛΕ
Π

Ησοζύζηημα linearray 10 KW
Ρεκάρηα

Κονζόλα μίξηρ DJ
Ρεκάρηα

3

1 Μικπόθωνo ενζύπμαηα και 3 αζύπμαηα
ανακοινώζεων και παποςζίαζηρ

4

Φοπηηούρ πομποδέκηερ VHFγια ηην μεηάδοζη ηων

ΟΞΡΞΗ
Α

1
1

4
Tεκάρηα
Ρεκάρηα

2

5
6
7
8
9

αποηελεζμάηων
ησεία sub jbl 1000W
ησεία δοπ.jbl 1500 W
Ενιζσςηέρ crown 2X1500W
Controller DBX
CD players Pioneer

Ρεκάρηα
Ρεκάρηα
Ρεκάρηα
ηεκάρηα
ηεκάρηα

2. ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΔΘΑΦΗΛΘΡΘΙΞΣ ΟΑΜΞ
Ξξνκήζεηα Ξαλφ δηαθεκηζηηθψλ ηεο εθδήισζεο Vesal-cup 3
1.Ξξνκήζεηα 10 παλφ δηαζηάζεσλ 2κ.Σ1κ.
3.ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΛΟΞΣΖΑΙΘΑ ΕΘΕΚΞΜΦΜ
1.Ξξνκήζεηα 30 ημσ T-shirt Λεςκό 100% βαμβάκι με ηύπωμα
4.ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΜΞΣΛΕΠΦΜ ΑΘΚΗΦΜ
1.Ξξνκήζεηα λνχκεξσλ
αγψλσλ δξφκνπ .

αζιεηψλ

απηνθφιιεηα

15Σ15

(4

ρξψκαηα)

5.ΘΑΠΘΙΗ ΙΑΚΣΥΗ ΗΡ ΕΙΔΗΚΦΡΗΡ
1.2 εκέξεοΗαηξηθή θάιπςε ηεο εθδήισζεο.
6.ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΟΑΓΞΣ
1.Ξξνκήζεηα 32 κεγάισλ ζαθνπιψλ κε παγάθηα απφ θπζηθφ κεηαιιηθφ
λεξφ.
7.ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΛΟΞΣΙΑΚΘΦΜ ΜΕΠΞΣ
1.Ξξνκήζεηα 83 ΘΗΒ.ρ24 κπνπθαιηψλ , θπζηθνχ κεηαιιηθνχ.
λεξνχ 500 ml
Εάθπλζνο 18/04/2019

Ξ Ρςνηάξαρ

Ελέγσθηκε και Θεωπήθηκε
H Γ/ληξηα

Γξάκςα Ξεγή

Αζεκίλα Φιεκνηφκνπ

ΕΓΙΠΘΘΗΙΕ
Κε ηελ ππ’ αξηζ.127/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Εαθχλζνπ.

4
4
2
1
1

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΡΗΡΙΝΠ:Γηνξγάλσζε Αζιεηηθψλ
ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Δθδειψζεσλ Γήκνπ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
ΕαθχλζνπΈηνο 2019
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΘΝΗΛ.ΞΝΘΔΠΔΩΛ
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ:5.000επξψ
ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ,ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ
ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ
Θ.Α.: 15.6472.001
ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ
Γ/ΛΠΖ: ΓΗΝΛ.ΟΩΚΑ (ΜΔΛΗΑ)
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Ίδηνη Ξφξνη
ηει:26953-61370 fax:26950-43517
ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 12/2019
email: pigi.grampsa@1340.syzefxis.gov.gr

ΕΜΔΕΘΙΘΙΞΡ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ

Περιγραθή
Αγαθού/ών
Ελνηθίαζε όινπ
ηνπ
ερεηηθνύ
εμνπιηζκνύ
θαζώο θαη ε
παξνρή
ππεξεζηώλ
γηα(ηνπνζέηεζεπαξαθνινύζεζε
θύιαμερεηξηζκόοαπνςίισζεΗρνιεςία ) πνπ
είλαη αλαγθαίνο
γηα
ηελ
εθδήισζε «Vez
alcup» 11 & 12
Μαϊοσ 2019

Εθηππώζεηο
ΕΝΤΥΠΟ
«Παλό»

Σετνικά ταρακηηριζηικά
(διαζηάζεις,
τρώμα,
σλικό καηαζκεσής κ.α.)
Αλαιπηηθά :
Ησοζύζηημα linearray 10 KW πος
πεπιλαμβάνει :
4 ησεία subjbl 1000 W
4 ησεία δοπ. Jbl 1500 W
2 ενιζσςηέρ crown 2 X 1500 W
1 controlerDBX
Κονζόλα μίξηρ DJ
2 CDplayersPioneer
1Μικπόθωνο ενζύπμαηo και 3
αζύπμαηα μικπόθωνα
ανακοινώζεων και παποςζίαζηρ 2
Φοπηηούρ πομποδέκηερ VHF για
ηην μεηάδοζη ηων αποηελεζμάηων .

ΠΑΝΌ2κ.Χ1κ.

CPV
S

Ποζόη
ηηα

Ενδεικηική
Σιμή
μονάδας

Ενδεικηικό
Κόζηος
τωρίς
ΦΠΑ

100,132€

2.403,16 €

576.75€

2.979,91 €

60,00 €

600,00€

144,00€

744,00 €

Φ.Π.Α.

σνολικό
Ενδεικηικό
Κόζηος

Ώξεο

32342
412-3

24

79820
000-2

ηκρ 10

Μπινπδάθηα
εζεινληώλ

T-shirtΛεπθό 1005 βακβάθη κε
ηύπσκα

18000
000-9

30 ηκρ

7,50€

225,00€

54,00 €

279,00€

Ννύκεξα
αζιεηώλ

λνύκεξα
αζιεηώλ
απηνθόιιεηα
4 ρξώκαηα

79820
000-2

200 ηκρ

0,80 €

160,00 €

38,40 €

198,40 €

796250
00-1

2
εκέξεο

155,00€

310,00€

15981
000-8

32 κεγ.
ζαθνύι
εο

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 €

Αγώλσλ
δξόκνπ

15X15

Ιαηξηθή
θάιπςε

ηαηξηθή
ππνζηήξημε
εθδειώζεσλ

Πάγνο

Μεγάιεο ζαθνύιεο παγάθηα από
θπζηθό κεηαιιηθό λεξό

Πξνκήζεηα
κπνπθαιηώλ
λεξνύ

Φπζηθόκεηαιιηθό
εξύκαλζνο 500 ml

ησλ

λεξό

15981
000-8

83θηβΦ
24 ηεκ.

ΤΝΟΛΟ

310,00 €

4.815,77€

Εάθπλζνο

18/04/2019

Ξ Ρςνηάξαρ

Ελέγσθηκε και Θεωπήθηκε
H Γ/ληξηα

Γξάκςα Ξεγή

Αζεκίλα Φιεκνηφκνπ

ΕΓΙΠΘΘΗΙΕ
Κε ηελ ππ’ αξηζ.127/2019 απφθαζε ηνπ ΓεκάξρνπΕαθχλζνπ.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΡΗΡΙΝΠ: Γηνξγάλσζε Αζιεηηθψλ
ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Δθδειψζεσλ Γήκνπ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Εαθχλζνπ Έηνο 2019
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΘΝΗΛ.ΞΝΘΔΠΔΩΛ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 5.000 ΔΟΏ
ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ,ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ
ΘΑΗ ΛΔΑΠ ΓΔΛΗΑΠ
Θ.Α.: 15.6472.001
ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ
Γ/ΛΠΖ: ΓΗΝΛ.ΟΩΚΑ (ΜΔΛΗΑ)
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Ίδηνη Ξφξνη
ηει:26953-61370 fax:26950-43517
ΑΟΗΘ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 12 /2019
email: pigi.grampsa@1340.syzefxis.gov.gr
ΡΣΓΓΠΑΦΗ

ΣΟΞΤΠΕΦΡΕΦΜ

Άπθπο 1ο :Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Κε ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη:
1.Ζ ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ ερεηηθψλ θαη θσηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη
παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηα παξαπάλσ (Ρνπνζέηεζε –ΞαξαθνινχζεζεΦχιαμε-Σεηξηζκφο-Απνςίισζε-Ζρνιεςία) θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ
γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο Αζιεηηθήο εθδήισζεο Vesal-cup 3 π Εαθχλζνπ
ζηηο 11 & 12 Κατνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Ιίκλε Θεξίνπ
Εαθχλζνπ.
2.Δθηππώζεηο έληππνπ πιηθνύ ,παλό ηεο εθδήισζεο .
3. Ξξνκήζεηα T-Shirt (κπινπδάθηα εζεινληώλ) κε ηύπσκα
4. Ξξνκήζεηα Ννύκεξσλ αζιεηώλ αγώλσλ δξόκνπ.
5.Ιαηξηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ
6. Ξξνκήζεηα πάγνπ (ζαθνύιεο παγάθηα) από θπζηθό κεηαιιηθό λεξό.
7. Ξξνκήζεηα κπνπθαιηψλ 500ml θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ.
Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ Ρξηψλ
Σηιηάδσλ,Νθηαθνζίσλ Νγδφληα ηξηψλ επξψ θαη Δμήληα Δλλέα Ιεπηψλ
(3.883,69€) ζπλ Φ.Ξ.Α. 24% (932,08 € )δειαδή ζπλνιηθά ( 4.815,77 επξψ),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πιηθψλ ή/θαη ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα δψζνπλ
πξνζθνξά γηα θάζε θαηεγνξία απφ ηηο παξαπάλσ ρσξηζηά. Ξξέπεη φκσο λα
δψζνπλ πιήξε πξνζθνξά γηα ηελ θαηεγνξία/εο πνπ ζα επηιέμνπλ λα
πξνζθέξνπλ.
Άπθπο 2ο :

Θζσύοςζερ διαηάξειρ

Ζ δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ
ππεξεζίαο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο:
 Ρνπ Λ. 4412 / 2016 ( ΦΔΘ 147 / 8-8-2016 ) « Γεκφζηεο Ππκβάζεηο
Έξγσλ , Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014 / 24 / ΔΔ θαη 2014 / 25 / ΔΔ ) .
 Ρνπ Λ. 3463/ΦΔΘ 114 Α/8-6-2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ».
 Ρνπ N. 3852/10 (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) : Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο.
 Ρνπ N. 3861/10 (ΦΔΘ 112 Α/13-7-2010) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
 Tνπ Λ. 4013 (ΦΔΘ204 Α/15-9-2011) Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.
3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Λ.4072/12 (ΦΔΘ86Α)
Ρξνπνπνίεζε.
Άπθπο 3ο : Ρςμβαηικά ζηοισεία
Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Ρν ηηκνιφγην κειέηεο
β. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
γ. Ρερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
Άπθπο 4ο : Τπόνορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών/ παπάδοζηρ ςλικών
Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο έσο 12 Κατνπ 2019.
Άπθπο 5ο : Σποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος/ων
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο
θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή ηελ ζσζηή πνηνηηθά θαη έγθαηξε παξάδνζε ησλ
πιηθψλ.
Άπθπο 6ο : Σποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα
νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο
εξγαζίαο/πξνκήζεηαο.

Άπθπο 7ο : Ανωηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη
αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο
επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε
αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη
απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο
ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη
αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα
αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη
ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε
ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ν φξνο πεξί
αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο
αλάινγα.
Άπθπο 8ο : Αναθεώπηζη ηιμών
Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή
αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .
Άπθπο 9ο: Είδορ Επγαζιών
Νη εξγαζίεο/πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ελδεηθηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο
ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ελδεηθηηθέο/α.
Νη αθξηβείο εξγαζίεο/πιηθά ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο αλάγθεο ησλ Αζιεηηθψλ
Δθδειψζεσλ Vesal- cup 3Γήκνπ Εαθχλζνπ.
Άπθπο 10ο: Οαπαλαβή Επγαζιών / ςλικών
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ/πιηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ εάλ ρξεηάδεηαη.
Άπθπο 11ο: Σπογπαθή Ρύμβαζηρ
Ν αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο
απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο
εγγχεζε γηα ηε θαιή εθηέιεζε απηήο.
Άπθπο 12ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ν εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο
αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ,
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο
δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 13ο : Επίλςζη διαθοπών
Νη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο,
επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

Άπθπο 14ο : πόπορ πληπωμήρ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ/πιηθψλ ε αμία ηνπο θαζνξίδεηαη
ζε 4.815,77επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24% , γηα ην δηάζηεκα
ηζρχνο ηεο εληνιήο. Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ
έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ αλαδφρσλ θαη αλάινγα
κε ηελ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ/πιηθψλ. Πην πνζφ
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνπο αλαδφρνπο θφξνη θαη βάξε. Ζ αμία
ησλ θαηεγνξηψλ πξνκεζεηψλ/εξγαζηψλ, δελ ππφθεηηαη ζε θακία
αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη
ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
Εάθπλζνο 18/04/2019

Ξ Ρςνηάξαρ

Ελέγσθηκε και Θεωπήθηκε
H Γ/ληξηα

Γξάκςα Ξεγή

Αζεκίλα Φιεκνηφκνπ

ΕΓΙΠΘΘΗΙΕ
Κε ηελ ππ’ αξηζ. 127/2019 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Εαθχλζνπ.

