
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Διοργάνωση παιδικών 

Χριστουγεννιάτικων   

διαδραστικών παραστάσεων - 

δραστηριοτήτων  και  

Ηχοφωτιστική κάλυψη των 

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

του  Δήμου Κασσάνδρας  

Αριθμός Μελέτης:83/2019 

 

CPV:79952100-3 

CPV: 92370000-5 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:9.672,00 ΕΥΡΩ με το  ΦΠΑ                               

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Διοργάνωση παιδικών 

Χριστουγεννιάτικων   

διαδραστικών παραστάσεων - 

δραστηριοτήτων  και  

Ηχοφωτιστική κάλυψη των 

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

του  Δήμου Κασσάνδρας  

Αριθμός 

Μελέτης:83/4100/15.11.2019 

 

CPV: 79952100-3,  

CPV: 92370000-5 

 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κασσάνδρας έχει καθιερωθεί ως φορέας 

πολιτισμού και συντονιστικός παράγοντας των πολιτιστικών δρώμενων του τόπου 

(Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ Κασσάνδρας, Περιφερειακές 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Καρναβάλι Δήμου Κασσάνδρας  κλπ) για τις οποίες 

προκύπτει η ανάγκη της  Διοργάνωσης παιδικών Χριστουγεννιάτικων διαδσραστικών 

παραστάσεων-δραστηριοτήτων  και της Ηχοφωτιστικής  κάλυψης των εκδηλώσεων. 



Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Κασσάνδρας η 

επιχείρηση προτίθεται να πραγματοποιήσει  από τις 22 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 

2019 μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Η παρούσα μελέτη  αφορά την παροχή υπηρεσιών  για την  Διοργάνωση παιδικών 

Χριστουγεννιάτικων   διαδραστικών παραστάσεων - δραστηριοτήτων  και  

Ηχοφωτιστική κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του  Δήμου 

Κασσάνδρας.  

Η ενδεικτική  δαπάνη των υπηρεσιών υπολογίζεται στο ποσό των Εννέα χιλιάδων 

εξακοσίων εβδομήντα δύο  ευρώ   (9.672,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό  του έτους  2019  στον ΚΑ: 

6471.01 για τα έξοδα  πολιτιστικών δραστηριοτήτων  για Δημοτική Ενότητα 

Κασσάνδρας. 

Σύνολο μελέτης με Φ.Π.Α  9.672,00  € (Αναλυτικά ποσό  7.800,00  € 

Φ.Π.Α 24% 1872,00  €)  για το έτος 2019.   

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα αναλάβει τις παρακάτω υπηρεσίες που 

απαιτούνται για την αρτιότερη διοργάνωση των εκδηλώσεων. 

1. Οργάνωση παιδικών χριστουγεννιάτικων  διαδραστικών 

παραστάσεων -δραστηριοτήτων.   

2. Ηχοφωτιστική  κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. 

 

    Καλλιθέα  05- 11– 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΔΗΚ 

 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΗΚ 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 



 

 

 

                                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  

Ειδικότερα για κάθε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ανά μέρα, οι 

απαιτήσεις για την Διοργάνωση των παιδικών  διαδραστικών  Παραστάσεων -

δραστηριοτήτων  και σε ηχοφωτιστική  κάλυψη  είναι οι κάτωθι: 

 

ΤΜΗΜΑ Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ομάδα εμψυχωτών τουλάχιστον 2 ατόμων θα πρέπει να οργανώσουν και να 

παρουσιάσουν  Χριστουγεννιάτικες  διαδραστικές  παραστάσεις και δραστηριότητες   

για τα παιδιά με μαγικά κόλπα και παιχνίδια με μπαλόνια, Αθλοπαιδίες, κουκλοθέατρο,  

διαγωνισμούς μαγειρικής,   μαγικά βιβλία και κρυμμένους θησαυρούς με την συμμετοχή 

πάντα των μικρών παιδιών. Θα πραγματοποιηθούν δέκα απογευματινές παραστάσεις από 

την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου  2019   έως και την Τρίτη 31  Δεκεμβρίου 2019 (17.00-19.00 μμ)  

και έξι πρωινές  στις 22, 23, 25, 26, 27 και 29 Δεκεμβρίου 2019  (10.30-12.30 πμ) και όλες θα  

είναι διάρκειας περίπου δύο ωρών. 

 

ΤΜΗΜΑ Β.ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

Η ηχοφωτιστική κάλυψη αφορά δεκαέξι (16) παιδικές  παραστάσεις, Έξι  πρωινές 

(10.30-12.30 πμ)  και δέκα απογευματινές (17.00-19.00 μμ)    και τέσσερεις  (4) 

μουσικές  εκδηλώσεις  στην εβδομάδα από 22 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 και 

θα περιλαμβάνει εγκατάσταση α) στην κεντρική σκηνή του πεζόδρομου  του 

Δήμου Κασσάνδρας στις 22 & 26.12.2019, β) στην πλατεία της Τοπικής 

Κοινότητας Χανιώτης  στις 23.12.2019 και γ) στην  πλατεία της Τοπικής 

Κοινότητας Αγίας Παρασκευής στις 31.12.2019 και όλες θα  είναι βραδινές (20.30-

22.30 μμ)   διάρκειας περίπου δύο ωρών. 

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1.Ηχοφωτιστική κάλυψη παιδικών χριστουγεννιάτικων διαδραστικών 

παραστάσεων και δραστηριοτήτων: 

 Ηχητικό σύστημα συνολικής ισχύος 1000-1500W. 



 1 κονσόλα ήχου 8 input 

 Τρία  (3) μικρόφωνα συνοδευόμενα από τα απαραίτητα καλώδια. 

 Ένα (1) cd player και ένας (1) φορητός υπολογιστής. 

 Τέσσερις προβολείς   

 

2.Ηχοφωτιστική κάλυψη μουσικών  εκδηλώσεων: 

 1 Ηχητικό σύστημα συνολικής ισχύος 4000W. 

 4 Μόνιτορ   

 5  μικρόφωνα δυναμικά 

 2 μικρόφωνα πυκνωτικά 

 4 di 

 1 κονσόλα ήχου 16 input /3 aux 

 4 αναλόγια 

 Ανάλογο φωτισμό 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΔΗΚ 

 

 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΗΚ 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Διοργάνωση παιδικών 

Χριστουγεννιάτικων   

διαδραστικών παραστάσεων &  

δραστηριοτήτων -Ηχοφωτιστική 

κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων του  Δήμου 

Κασσάνδρας 

Αριθμός 

Μελέτης:83/4100/15.11.2019 

 

CPV: 79952100-3 

CPV: 92370000-5 

 

 



2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

Αντικείμενο  Προμήθειας –Προϋπολογισμός 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α. Διοργάνωση παιδικών χριστουγεννιάτικων διαδραστικών 

παραστάσεων και δραστηριοτήτων: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Διοργάνωση παιδικών 
Χριστουγεννιάτικων   
διαδραστικών 
παραστάσεων, 
δραστηριοτήτων με  την 
συμμετοχή των μικρών 
θεατών με μαγικά 
κόλπα και παιχνίδια με 
μπαλόνια, Αθλοπαιδίες, 
κουκλοθέατρο,  
διαγωνισμούς 
μαγειρικής,   μαγικά 
βιβλία και κρυμμένους 
θησαυρούς.  

Θα πραγματοποιηθούν 
δέκα απογευματινές 
παραστάσεις από την 
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου  
2019   έως και την Τρίτη 
31  Δεκεμβρίου 2019   
και έξι πρωινές  στις 22, 
23, 25, 26, 27 και 29 
Δεκεμβρίου 2019  και 
όλες θα  είναι διάρκειας 
περίπου δύο ωρών.  

ΤΕΜ 16 200 3.200,00 

    Φ.Π.Α. 768,00 

    ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

3.968,00 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β. Ηχοφωτιστική  κάλυψη  των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

από τις 22 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019: 



 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ηχοφωτιστική 
κάλυψη παιδικών 
χριστουγεννιάτικων 
διαδραστικών 
παραστάσεων και 
δραστηριοτήτων. 

Οι παιδικές  
παραστάσεις θα 
πραγματοποιηθούν 

από 22 Δεκεμβρίου 

2019  έως και την 

Τρίτη 31 

Δεκεμβρίου 2019 

ΤΕΜ 16 200 3.200,00 

2 Ηχοφωτιστική 
κάλυψη μουσικών 
εκδηλώσεων . 

Οι μουσικές 
εκδηλώσεις  θα 
πραγματοποιηθούν 

στις 22, 23, 26 & 31 
Δεκεμβρίου 2019 

ΤΕΜ 4 350,00 1400,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 4.600,00 

    Φ.Π.Α. 1104,00 

    ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

5.704,00 

  

Η συνολική δαπάνη των υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των  Εννέα χιλιάδων 

εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (9.672,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. 

Οι τιμές που αναγράφονται διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα 

στις τρέχουσες τιμές του εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  



 

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΔΗΚ 

 

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΗΚ 

 

 

 

 

 

 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Διοργάνωση παιδικών 

Χριστουγεννιάτικων   

διαδραστικών παραστάσεων &  

δραστηριοτήτων -Ηχοφωτιστική 

κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων του  Δήμου 

Κασσάνδρας 

Αριθμός 

Μελέτης:83/4100/15.11.2019 

 

CPV: 79952100-3 

CPV: 92370000-5 

 

3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της συγγραφής 

Η συγγραφή αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την Διοργάνωση 

παιδικών Χριστουγεννιάτικων   διαδραστικών παραστάσεων -  

δραστηριοτήτων  και Ηχοφωτιστική κάλυψη των Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων του  Δήμου Κασσάνδρας που θα πραγματοποιηθούν  από τις 

22 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων του  Δήμου.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για όλα τα τμήματα. Η προσφορά θα 

αφορά το σύνολο των ειδών / ποσοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα, για 

την οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος 

της προκηρυχθείσας είδος / ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτης (άρθρο 59 του Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 2ο:Ισχύουσες Διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 



1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 

-2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 

Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

15. της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης 

του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  

                        

Άρθρο 3ο:Συµβατικά τεύχη 

 

1. Διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

3. Η Τεχνική περιγραφή 

4. Γενική και ειδική  συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Η οικονομική προσφορά 

                                              

 Άρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης 
 



     Η ανάθεση της υπηρεσίας   αυτής θα πραγματοποιηθεί µε Συνοπτικό  

Διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.3 του Ν.4412/2016, ενώ οι 

προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως µε 

συμπλήρωση αναλυτικού (ανά κατηγορία) τιμολογίου, µε τους όρους που 

καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, βάση του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 « 

Κώδικας Δήμων  & Κοινοτήτων».                                             

 Άρθρο 5ο: Κατακύρωση 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της επιτροπής Διαγωνισμού 

ύστερα από γνωμοδότηση. 

Ο Ανάδοχος, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται 

να προσέλθει σε εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση κατακύρωσης για να 

υπογράψει τη σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να 

υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.                                                                                                                                                                                    

Άρθρο 6ο-Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη  

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές   

ρήτρες  ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. 

                                        

Άρθρο 7ο-Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης. Επίσης ισχύει κράτηση 0,07% 

επί της καθαρής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α βαρύνει την 

αναθέτουσα αρχή. 

                                                                         

  Άρθρο 8ο-Δημοσίευση σε  εθνικό επίπεδο 

     Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και τις 

αποφάσεις ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως της διαδικασίας 

ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 38, 

στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν 

την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ) 

σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 38,σύμφωνα με το άρθρο 66 του 



Ν.4412/2016 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. 

                                                                      

 Άρθρο 9ο-Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων 

    Οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων 

στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το 

άρθρο 86 του Ν.4412/2016 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων. 

 

 Άρθρο 10ο -Ανωτέρα βία  

 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 

να προβλεφθεί έστω και αν 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 αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωσης 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 11ο-Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσης επιλύονται 

σύμφωνα με άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης και τις διατάξεις του 

Ν.4412 / 2016  

 

Άρθρο 12ο-Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής 

χρονικής περιόδου. 

 

      

         Καλλιθέα 05- 11– 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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