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Αρ.πρωτ. 3859

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών αλλά και προμηθειών με τίτλο
«Διοργάνωση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων Δήμου Ζακύνθου 2020». Για την κάλυψη της
δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών αλλά και προμηθειών έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.Α 131
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 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.
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία
μέχρι την 24/02/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73

του

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση
79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή αντίγραφο ΑΔΤ για αυτεπάγγελτη
αναζήτηση)
γ. Φορολογική ενημερότητα
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
ε. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (σε περίπτωση εταιρείας, των μελών αυτής)
στ. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό
εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ, δ και ε) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017)
Ο Προϊστάμενος

Κομιώτης Ιωάννης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
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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 των καρναβαλικών εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ζακύνθου.
2. Προμήθεια υφασμάτων για κατασκευή αποκριάτικων στολών και
στολισμό αρμάτων.
3. Προμήθεια ειδικών υλικών για κατασκευή αποκριάτικων στολών και
στολισμό αρμάτων (κορδόνια, κορδέλες, εξαρτήματα, κλπ).
4. Παροχή διαφόρων υπηρεσιών (κατασκευή-τοποθέτηση-αποψίλωση
πάλκου Καρναβαλικών εκδηλώσεων).
5. Εκτύπωση έγχρωμων αφισών και ενημερωτικών φυλλαδίων όπως και
προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης
6.Προμήθεια πυροτεχνημάτων.
7. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 15.294,58 ευρώ συν
Φ.Π.Α. 24% 3.670,69 ευρώ δηλαδή συνολικά 18.965,27 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-αποψίλωσηηχοληψία) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα
του καρναβαλιού Ζακύνθου, για το έτος 2020.
Αναλυτικά:
1. Τοποθέτηση των κόρνων στις οδούς Αγ. Λαζάρου –ΤαβουλάρηΑλεξάνδρου Ρώμα- 21 Μαΐου-πεζοδρόμος δημοκρατίας ανά 35 μέτρα
περίπου και με ευθύνη του αναδόχου.
2. Στα πάρκα των εκδηλώσεων θα υπάρχει ξεχωριστή μικρόφωνη
εγκατάσταση που θα μπορεί να συνδεθεί με το σταθερό δίκτυο των
κόρνων στου δρόμους και θα καλύπτει τις εκδηλώσεις με βάση το
πρόγραμμα με ισχύ κατ’ ελάχιστο 100 db.
3. Φορητή μικρόφωνη εγκατάσταση για την κάλυψη εκδηλώσεων και
ομιλιών όπου χρειάζεται με βάση το πρόγραμμα με ισχύ 100db.
4. Η παρερχομένη ηχητική στάθμη στον άξονα των οδών θα πρέπει να
επιτυγχάνει απόδοση έως 100db.
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5.Φορητή μικροφωνική εγκατάσταση για τις εκδηλώσεις της έναρξης, της
Καρναβαλούπολης, της Παραδοσιακής Ζακυνθινής βραδιάς, της νυχτερινής
παρέλασης
(Κόκκινη νύκτα) ,του βενετσιάνικου γάμου , του Πόβερου ΚαρναβαλιούΚηδεία Μάσκας – Τελετή Λήξης
6. Σε χώρο επιλογής του αναδόχου θα γίνει η εγκατάσταση του
απαραιτήτου εξοπλισμού για τη σωστή λειτουργία του συστήματος
(κέντρο).
7. Την ευθύνη της λειτουργίας του όλου έργου την έχει ο ανάδοχος καθώς
και την αποκατάσταση τυχών βλαβών.
8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση όλες τις ώρες και τις μέρες των
εκδηλώσεων να είναι παρόν καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό του.
9. Η τοποθέτηση των καλωδιώσεων θα γίνετε παράλληλα με το δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού του δήμου.
10. Η παροχή ρεύματος στα δημόσια σημεία θα γίνεται από ηλεκτρολόγο
του δήμου και θα καλύπτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις σε συνεργασία
με τον ανάδοχο.
11. Λόγω της σπουδαιότητας του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει
έμπειρους
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.
12. Ακολουθεί ενδεικτικός εξοπλισμός που καλύπτει τις ανωτέρω
προδιαγραφές.
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Κόρνες 15”
Κόρνες 18”
Κόρνες 20”
Μεγάφωνα δύο ή τριών δρόμων 500W
Μεγάφωνα δύο ή τριών δρόμων 700W
Μεγάφωνα δύο ή τριών δρόμων 200W 99db/1W/1M
Μεγάφωνα δύο ή τριών δρόμων 300W 98db/1W/1M
Μεγάφωνα δύο ή τριών δρόμων 400W 101db/1W/1M
Μεγάφωνα δύο ή τριών δρόμων 1000W 103db/1W/1M
Ενισχυτές ισχύος 2Χ300W RMS
Ενισχυτές ισχύος 2Χ500W RMS
Ενισχυτές ισχύος 2Χ750W RMS
Ενισχυτές ισχύος 2Χ1000W RMS
Μετασχηματιστές προσαρμογής 8Ω-100 V
Καλώδια 2Χ1,5 mm
Καλώδια 2Χ2,5 mm
Καλώδια θωρακισμένα δύο αγωγών
Καλώδια μικροφώνων
Καλώδια ηχείων
Καλώδια θωρακισμένα συνδέσεων
CD Player
Κονσόλα 12 Καναλιών αναλογική ή ψηφιακή
Κονσόλα 16 Καναλιών αναλογική ή ψηφιακή
Κονσόλα 24 Καναλιών αναλογική ή ψηφιακή
Κονσόλα 32 Καναλιών αναλογική ή ψηφιακή
Μικρόφωνα Καλωδιακά
Κονσόλα 40 Καναλιών αναλογική ή ψηφιακή
Μεγάφωνα δύο η τριών δρόμων 1200W
Μικρόφωνα Ασύρματα
Βάσεις μικροφώνων
Βάσεις ηχείων
Ψηφιακοί επεξεργαστές
Μεικτές ήχου
Τράσσες Αλουμινίου
Ανυψωτικά Μηχανήματα
Φωτιστικά Par64
Dimmer Φωτισμού
Κονσόλα Χειρισμού Φωτιστικών
Κινούμενες Κεφαλές
Κονσόλα χειρισμού κινούμενων κεφαλών
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2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Προμήθεια υφασμάτων για κατασκευή αποκριάτικων στολών και στολισμό
αρμάτων
1.Προμήθεια Υφασμάτων για κατασκευή στολών αμυγδαλιών, βασιλιά
,βασίλισσας,
ντελάλιδων,
στολισμός
αρμάτων
&
καρναβαλικών
παρελάσεων,πόβερο.
1α. ύφασμα σκληρό.
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2. ύφασμα ταφτά.
3.ύφασμα βελούδο
4.ύφασμα κρέπ σατέν
5.ύφασμα σατέν
6.ύφασμα τσόχα
3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.Προμήθεια ειδικών υλικών για κατασκευή αποκριάτικων στολών
στολισμό αρμάτων (κορδόνια, κορδέλες, εξαρτήματα, κλπ).

και

4.ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.Παροχή διαφόρων υπηρεσιών (κατασκευή-τοποθέτηση-αποψίλωση
πάλκου Καρναβαλικών εκδηλώσεων) διαστάσεων 8μ.Χ8μ.Χ1μ.
5.Εκτύπωση έγχρωμων αφισών και ενημερωτικών φυλλαδίων όπως
και προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης
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1.Εκτύπωση έγχρωμων αφισών και ενημερωτικών φυλλαδίων όπως και
προμήθεια χαρτικών και γραφικής ύλης για διάφορες χρήσεις.
6.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ
1.Προμήθεια σετ πυροτεχνημάτων.

Έναρξη καρναβαλικών εκδηλώσεων
Πακέτα βολών : 4 τεμάχια
1) 81βολές διαμέτρου 0,8’’(ίντσα)
2) 25βολές διαμέτρου 0,8’’
3) 19βολές διαμέτρου 1’’
4) 25 βολές διαμέτρου 1,2’’
Συνολικός χρόνος καύσης 3 λεπτά.
Διάφορες καρναβαλικές εκδηλώσεις
Πακέτα βολών : 3 τεμάχια
1) 25βολές διαμέτρου 1’’
2) 25βολές διαμέτρου 0,8’’
3) 36βολές διαμέτρου 0,8’’
Συνολικός χρόνος καύσης 2 λεπτά.
1 Μαρτίου:λήξη μεγάλου καρναβαλιού
Πακέτα βολών : 3 τεμάχια
1) 128βολές 0,8’’-1’’-1.2’’
2) 60βολές 0,8’’
3) 25βολές 2’’
Συνολικός χρόνος καύσης 4 λεπτά
7.ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ

Υπηρεσίες ορχήστρας κρουστών 8 ατόμων, θα απασχοληθούν Τετάρτη 26/02 810μ.μ., Παρασκευή 28/02 8-10μ.μ., Σάββατο 29/02 και Κυριακή 01/03
Καρνάβαλου στις προγραμματισμένες παρελάσεις

Ζάκυνθος 12/02/2020
Ο Συντάξας
Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
H Δ/ντρια
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Ασημίνα Φλεμοτόμου
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια υπηρεσιών – Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
α
/
α Περιγραφή
Υπηρεσιών Αγαθών

Τεχνικά
χαρακτηρι
στικά

CPV

1 Ενοικίαση
εξοπλισμού
ηχητικών
και
φωτιστικών
μηχανημάτων
καθώς και η
παροχή
υπηρεσιών για
τις ανάγκες της
διοργάνωσης
του
καρναβαλιού
Ζακύνθου
έτους 2020 ως
εξής :
1.Τοποθέτηση
δικτύου
Πλ.ΣολωμούΑγ.Λάζαρος

τοποθέτη
σηπαρακολο
ύθησηφύλαξηχειρισμόςαποψίλωσ
ηηχοληψία
φωτισμός

323
424
123

Ποσό
τητα
Ωρες

Ενδεικ
τική
Τιμή
μονάδ
ας

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

24%

2.Καθημερινή
λειτουργία
δικτύου

10,42

200

2.084,00

71

739,82 €

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

3.Καθημερινές
εκδηλώσεις με
βάση το
πρόγρ.

200

2.084,00 €

4.Σάββατα (2)
5. Κυριακές
(2)
6. ΑποψίλωσηΚαθαρισμός
δικτύου

144
200

1.500,48 €
2.084,00 €

200

2.084,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

10.576,30
€

2 Προμήθεια
υφασμάτων για
κατασκευή
αποκριάτικων
στολών &
Αρμάτων
Για κατασκευή
32 στολών
αμυγδαλιών,βα
σιλιά,βασίλισσα
ς,
ντελάλιδων,στ
ολισμός
αρμάτων &
Καρναβαλικών
παρελάσεων,π
όβερο
1.
2.
3.
4.
5.

192
000
008

Τούλι

ύφασμα
σκληρό
Ύφασμα
ταφτά
Ύφασμα
Βελούδο

2.538,3
1€

13.114,61
€

365,28
€

1887,28 €

ΜΕΤΡ
Α

350

0,80 €

280,00 €

80

2,50 €

200,00 €

10

15,00
€
15,00
€

150,00
€
240,00 €

16

Κρέπ
σατέν

20

Σατέν

180

160,00€
8,00 €
432,00€
2,40€

6.

τσόχα

20

60,00€
3,00€

ΣΥΝΟΛΟ

1.522,00 €

3 1.Προμήθεια
ειδικών υλικών
για κατασκευή
αποκριάτικων
στολών και
στολισμό
αρμάτων
(κορδόνια,
κορδέλες,
εξαρτήματα,
κλπ)

192
000
008

εξαρτήμα
τα

τεμα
χια

504

0,80 €

403,20 €

ΣΥΝΟΛΟ
403,20 €
4 1.Παροχή
διαφόρων
υπηρεσιών
(κατασκευήτοποθέτησηαποψίλωση
πάλκου
Καρναβαλικών
εκδηλώσεων)

διαστάσε
ων
12Χ8Χ2,5
(αποκοπή
)

452
121
203

8,50 €

ΣΥΝΟΛΟ

1.343,00 €
1.343,00 €

301
990
000
Αφί
σες
έγχ
ρωμ
α
α3

499,97 €

ωρες

158

5 Εκτύπωση
έγχρωμων
αφισών και
ενημερωτικών
φυλλαδίων
όπως και
προμήθεια
διαφόρων
ειδών
γραφικής ύλης

96,77
€

322,32
€

1.665,32 €

36.01 €

186,09 €

Τμχ
150
300

0,4€
0,2€

Φυλ
λάδι
α
α4
Διάφ
ορα
ΣΥΝΟΛΟ
6 Προμήθεια
πυροτεχνημάτ
ων

έναρξη καρν.
Εκδηλώσεων

150,08 €

150,08 €
Σετ/

Πακέτα βολών
:4τμχ
Συνολικός
χρόνος καύσης
3 λεπτά.

Διάφορες
εκδηλώσεις
Πακέτα βολών:
3τμχ

Συνολικός
χρόνος καύσης
2 λεπτά.

1ηΜαρτίου:Λ
ήξη
καρναβαλιού
Πακέτα βολών:
3τμχ
Συνολικός
χρόνος καύσης
4 λεπτά

1

1)81βολές
διαμέτρου
0,8’(ίντσα
)
2)25βολές
διαμέτρου
0,8’’
3)19βολές
διαμέτρου
1’’
4)25
βολές
διαμέτρου
1,2’’

1

100,00

€

35,00
€

1
40,00
€
1

1)25βολές
διαμέτρου
1’’
2)25βολές
διαμέτρου
0,8’’
3)36βολές
διαμέτρου
0,8’’
1)128βολέ
ς 0,8’’1’’-1.2’’
2)60βολές
0,8’’
3)25βολές
2’’

1

70,00
€

1

40,00
€

1

35,00
€

1 τμχ

100,0
0€

1

1

210,0
0€

800,00€

50,00
€

120,0
0€
800,00€
7 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Υπηρεσίες
ορχήστρα

799
520

500,0
0

500,00

192,00
€
120,00

992,00€
620,00

ΔΡΩΜΕΝΩΝ
ΜΕ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΚΡΟΥΣΤΩΝ

ς
κρουστών
8 ατόμων,
θα
απασχολη
θούν
Τετάρτη
26/02 810μ.μ.,
Παρασκευ
ή 28/02
8-10μ.μ.,
Σάββατο
29/02 και
Κυριακή
01/03
Καρνάβαλ
ου στις
προγραμμ
ατισμένες
παρελάσει
ς

00-2

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΩΝ

18.965,27€
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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 των καρναβαλικών εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ζακύνθου.
2. Προμήθεια υφασμάτων για κατασκευή αποκριάτικων στολών και
στολισμό αρμάτων.
3. Προμήθεια ειδικών υλικών για κατασκευή αποκριάτικων στολών και
στολισμό αρμάτων (κορδόνια, κορδέλες, εξαρτήματα, κλπ).
4. Παροχή διαφόρων υπηρεσιών (κατασκευή-τοποθέτηση-αποψίλωση
πάλκου Καρναβαλικών εκδηλώσεων).
5. Προμήθεια χαρτικών και γραφικής ύλης.
9. Σετ πυροτεχνημάτων (Έναρξη -Λήξη).
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 15.294,58 συν Φ.Π.Α.
24% 3.670,69 ευρώ δηλαδή συνολικά 18.965,27 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 16-03-2020.
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
καρναβαλικών εκδηλώσεων του 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 εντός 20 ημερών προς υπογραφή
του συμφωνητικού.
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 18.965,27 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 και αποστολής τιμολογίου 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 12/02/2020
Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε
H Δ/ντρια

Γράμψα Πηγή

Ασημίνα Φλεμοτόμου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. 112./2020 απόφαση Δημάρχου Δήμου Ζακύνθου .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικήτας Αρετάκης

