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Μαρούσι 

Μάρτιος, 2023 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών 
ηχητικής και φωτιστικής 

κάλυψης για αθλητικές-
πολιτιστικές, κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 111.600,00 

Κ.Α.Ε. : 10-6471.002 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπει τη δαπάνη που αφορά την ανάθεση σε οικονομικό 
φορέα παροχής υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την τεχνική υποστήριξη της 
διοργάνωσης αθλητικών-πολιτιστικών-καλλιτεχνικών, κλπ. εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών 
δράσεων (π.χ. συναυλίες, παραστάσεις, αγώνες, φεστιβάλ, κλπ.) της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (η «Επιχείρηση»). Η εν λόγω δαπάνη συντελεί καθοριστικά 
στην εκπλήρωση του σκοπού της Επιχείρησης, που είναι η παροχή πολιτιστικών και αθλητικών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προς τους πολίτες του Δήμου Αμαρουσίου. 

Σύμφωνα με τη συστατική της πράξη (Φ.Ε.Κ. 3329/τ.Β’/22-09-2017), όπως έχει συμπληρωθεί 
και ισχύει, σκοπός της Επιχείρησης είναι, μεταξύ άλλων: 

«– Η ανάληψη δράσεων ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα για τη διοργάνωση 
συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ, αγώνων και άλλων 
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για την προώθηση των 
πολιτιστικών αγαθών και του τοπικού πολιτισμού, των αθλητικών δραστηριοτήτων και 
διοργανώσεων και για την εν γένει πνευματική και αθλητική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των 
πολιτών. 

– Η διαμόρφωση, εισήγηση, διοργάνωση, υποστήριξη της υλοποίησης και συστηματική 
ενημέρωση των δημοτών των προαναφερθέντων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.» 

Στα ανωτέρω πλαίσια, στρατηγική της Επιχείρησης είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών και 
αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων που θα προάγουν ακόμη περισσότερο τον πολιτισμό και 
αθλητισμό στο Δήμο Αμαρουσίου. Στόχος είναι η μύηση των δημοτών στα πολιτιστικά και 
αθλητικά δρώμενα, η ανάπτυξη των πολιτιστικών και αθλητικών αξιών και η καλλιέργεια του 
πολιτιστικού και αθλητικού πνεύματος, μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
προς τους πολίτες.  

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 περιπτ. α του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 όπως 
ισχύει, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, 
ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που 
οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του 
περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών 
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων   των κατοίκων 
του, διάταξη που ισχύει και εφαρμόζεται αναλόγως και για τις κοινωφελείς 
επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4915/2022 (Φ.Ε.Κ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών 

ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης για αθλητικές – 

πολιτιστικές,  κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 111.600,00  

Κ.Α.Ε. : 10-6471.002 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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63/τ.Α’/24-03-2022), που τροποποίησε ανάλογα την παρ. 3 του άρθρου 260 
του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006), όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1, του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-
08-2016), όπως ισχύει, περ.1: «Ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου….», ενώ σύμφωνα με την περ.4 του ιδίου 
άρθρου και της ιδίας παραγράφου, ορίζεται ότι: «Ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου νοούνται 
οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το 
συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό 
ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο 
από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του 
οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου».  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και του γεγονότος ότι οι εν λόγω υπηρεσίες απαιτούν 
ειδική τεχνογνωσία και τεχνικό εξοπλισμό που δεν διαθέτει η Επιχείρηση, κρίνεται απαραίτητη 
η ανάθεση σε ανεξάρτητο οικονομικό φορέα της παροχής υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης, για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των αθλητικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και δράσεων, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καταστατικών και λειτουργικών 
σκοπών της Επιχείρησης.  

Για το σκοπό αυτό, έχει εγγραφεί στην 1η αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023 η παρακάτω πίστωση: 

Κ.Α.Ε. Τίτλος Πίστωση (€) 

10-6471.002 
Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής 

κάλυψης για αθλητικές-πολιτιστικές, κλπ. 
εκδηλώσεις 

111.600,00 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε ποσό € 111.600,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (€ 90.000,00 + Φ.Π.Α. 24%) και αφορά στο 
διάστημα μέχρι 31-12-2023 από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής 
σύμβασης ανάθεσης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Επειδή η εκτιμώμενη καθαρή αξία της 
σύμβασης ξεπερνάει το ποσό των Ευρώ τριάντα χιλιάδων (€ 30.000,00) χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., η διαδικασία ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με 
ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27  Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

Μαρούσι, 03-03-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Νικόλαος Σ. Πέππας 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σκοπός της τεχνικής περιγραφής είναι να καθοριστούν πλήρως οι όροι και οι προϋποθέσεις 
του τεχνικού αντικειμένου της εν λόγω ανάθεσης και να καταγραφεί τι θα περιλαμβάνει 
κάθε πακέτο-ομάδα εξοπλισμού και σε τι είδους εκδηλώσεις θα χρησιμοποιηθεί, για την 
καλύτερη επίτευξη των ετήσιων αναγκών της Επιχείρησης.  

Γενικοί Όροι-Προδιαγραφές 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν προσωπικό με τις κατάλληλες 
ειδικότητες όπως ενδεικτικά, επαγγελματίες ηχολήπτες, ηλεκτρονικούς οπτικοακουστικών 
συστημάτων, ηλεκτρολόγους, φωτιστές, κλπ. και να έχουν προηγούμενη εμπειρία σε 
αντίστοιχες εργασίες. Κατά την ημέρα της εκάστοτε εκδήλωσης, πρέπει να είναι παρών ο 
ανάδοχος με ηχολήπτη του, ο οποίος θα έχει τη σχετική εμπειρία και θα αναλάβει να 
λειτουργήσει το εκάστοτε πακέτο εξοπλισμού. 

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιχείρηση και αφορά η παρούσα ανάθεση είναι κυρίως 
μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, ομιλίες, 
συνέδρια, εκθέσεις, διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς και 
αθλητικούς συλλόγους, εκδηλώσεις των ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών τμημάτων του 
Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού, αθλητικές εκδηλώσεις, όπως αγώνες, τουρνουά και 
επιδείξεις, διάφορες εορτές και παγκόσμιες ημέρες-αφιερώματα (π.χ. εορτασμός 15ης 
Αυγούστου, παγκόσμια ημέρα μουσείων, κλπ.) και το καλοκαιρινό φεστιβάλ, καθώς και τις 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εκδηλώσεων ορίζονται κατά 
τη διάρκεια του έτους. 

Εντολή 

Πριν από κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση θα αποστέλλεται στον ανάδοχο από την 
Επιχείρηση, σε εύλογο χρονικό διάστημα ΕΝΤΟΛΗ στην οποία θα αναφέρονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία (π.χ. είδος εκδήλωσης και αντίστοιχο πακέτο εξοπλισμού, ημερομηνία 
και ώρα, τόπος προορισμού, κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση θα δίνεται στη 
συμπλήρωση των παρατηρήσεων της εντολής για το είδος και τις ειδικές απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης, ώστε να αναγνωρίζονται έγκαιρα οι τυχόν ιδιαιτερότητες. 
Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε εκδήλωση χωρίς σχετική εντολή από την Επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Παροχή υπηρεσιών 

ηχητικής και φωτιστικής 

κάλυψης για αθλητικές – 
πολιτιστικές,  κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 111.600,00  

Κ.Α.Ε. : 10-6471.002 



 5 

 

Μεταφορά Εξοπλισμού  

Η μεταφορά του εξοπλισμού θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου, ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των προγραμματισμένων χρόνων. Ο ανάδοχος είναι μοναδικός 
υπεύθυνος για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και παραλαβή/απομάκρυνση μετά το 
πέρας της κάθε εκδήλωσης, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού του. 

Ματαίωση – Ακύρωση Εκδηλώσεων 

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης των εκδηλώσεων για λόγους ανωτέρας βίας, (π.χ. 
δημόσια υγεία, καιρικά φαινόμενα, ασθένεια καλλιτέχνη, κλπ.), αυτές θα 
πραγματοποιούνται σε νεότερη ημερομηνία, την οποία θα συμφωνήσουν τα μέρη, ενώ ισχύ 
έχουν όλοι οι όροι της παρούσας μελέτης.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά η ειδική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού του κάθε 
πακέτου, καθώς και επιπλέον τυχόν απαιτήσεις για κάθε ομάδα-πακέτο εξοπλισμού ανάλογα 
με το είδος των εκδηλώσεων.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ i  

Κλειστός-εσωτερικός χώρος για ομιλίες, παρουσιάσεις, εκθέσεις, κλπ. χωρίς 
φωτισμό.  

To πακέτο εξοπλισμού i’ αφορά σε ομιλίες ή εκδηλώσεις σε μικρούς-κλειστούς χώρους ή 
και σε ανοιχτούς, όπου απαιτείται απλά μουσική υπόκρουση και ηχητική υποστήριξη 
ομιλίας. Στις παραπάνω εκδηλώσεις δεν απαιτείται φωτιστική κάλυψη και ιδιαίτερος 
εξοπλισμός.  

Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 1 ώρα πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος. 

Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης 
και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.  

Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με 
το 50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης.   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών, passive two-way system με ανθεκτική 
ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως με ισχύ RATED POWER 
τουλάχιστον 400W AES και 1.600W peak, DISPERSION 80° H x 50° 
V με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις 
ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους  

 

 

έως 4 

Μικροφωνική κονσόλα 8 ch.                                                          1 

CD player μονό με mp3  (για play back)                                                                                                                                                         1 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, ψηφιακά (πομπός και δέκτης) νέας 
τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ 
τους ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο παρεμβολών                                                                                 

 

2 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου laptop                                                                                    1 
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Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής 
ρεύματος - Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS 

 

1 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα, βάσεις, αναλόγια, 
καλώδια, βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους 
τους κανόνες ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη 
από ηχολήπτη για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης 

 

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 1 ημέρα                                                              

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Εκδήλωση 
Αριθμός 
εκδηλώσεων  Αριθμός προβών 

 

Back – Line 
Εξοπλισμός 

Εγκαίνια Εκθέσεων 
στην Ολυμπιακή 
Δημοτική Πινακοθήκη 
Σ. Λούης 15 - - 

Βραδιά Σκακιού  1 - - 

Εκδήλωση με 
προβολή από τα 
Τμήματα 
Δημιουργικής Γραφής 
και Υποκριτικής στο 
Φακό 1 - - 

Εκδηλώσεις 
Αθλητικού Κέντρου 
(γιορτή τένις, 
ποδοσφαίρου, πινγκ 
πονγκ, απονομές, 
κλπ.) 8   

ΣΥΝΟΛΟ  25 - - 
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ΟΜΑΔΑ B’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ii’ 

To πακέτο εξοπλισμού ii’ αφορά στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε μεσαίους κλειστούς 
χώρους ή μικρούς ανοιχτούς όπου απαιτείται ηχητική κάλυψη για μουσικά σχήματα, με μέγιστη 
απαίτηση έως 8 ηχεία, με 2 μικρόφωνα ομιλίας και μουσική υπόκρουση. 

Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί φωτιστικός 
εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της εργασίας. 

Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη 
της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος και η πρόβα του 
μουσικού σχήματος. Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία 
της Επιχείρησης και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.  

Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 
50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης.   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών, passive two-way system με ανθεκτική 
ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως με ισχύ RATED POWER 
τουλάχιστον 400W AES και 1.600W peak, DISPERSION 80° H x 50° V 
με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, 
κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους 

 

 

4 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου laptop 1 

Μικροφωνική  ψηφιακή κονσόλα 16 CH με ΒΟΧ 1 

Μόνιτορς Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου Two-way, bi-amp, Coaxial 
Differential Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής 
χρήσεως με ελάχιστη ισχύ RATED POWER LF: 550W AES, 2200W peak 
/ HF: 80W AES, 320W peak DISPERSION 60-30° horizontal, 70° vertical 
με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, 
κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους 

4 

CD player μονό με mixer και mp3                                                                                                                                                                                                 2 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, ψηφιακά (πομπός και δέκτης) νέας 
τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ τους 
ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο παρεμβολών                                                                               

3 

Σταθερά μικρόφωνα                                        Έως 16 

Μικρόφωνα κεφαλής  Έως 4 

Γραμμές για όργανα                                        Έως 16 

Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής ρεύματος 
- Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS 

1 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα βάσεις, αναλόγια, καλώδια, 
βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες 
ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την 
ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη από ηχολήπτη για τη 
μουσική επένδυση της εκδήλωσης. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ   

                                                    ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Led Par τουλάχιστον 18Χ3 σε βάσεις έως 5μ. 8 

Κονσόλα ή πρόγραμμα φωτισμού σε pc  1 

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 1 ημέρα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

ΟΜΑΔΑ Γ’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ iii 

Ανοιχτός-υπαίθριος χώρος  

To πακέτο εξοπλισμού iii’ αφορά σε εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, όπου απαιτείται και 
μουσική υπόκρουση. 

Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη 
της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος. 

Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και 
η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.  

Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί φωτιστικός 
εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της εργασίας. 

Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 
50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης.   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου, passive two-way system με 
ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως με ισχύ RATED 
POWER τουλάχιστον 400W AES και 1600W peak, DISPERSION 80° H x 
50° V  με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις 
ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους 

 

 

6 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου laptop 1 

Μικροφωνική ψηφιακή κονσόλα 32 CH με ΒΟΧ 1 

Μόνιτορς Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου μόνιτορ με ανθεκτική 
ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως  με τα απαραίτητα ενισχυτικά, 
προσέσορες, καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη 
σωστή λειτουργία τους 

6 

Εκδήλωση 
Αριθμός 
εκδηλώσεων  

Αριθμός 
προβών 

 

Back – Line 
Εξοπλισμός 

Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων με 
Πολιτιστικoύς Συλλόγους 
Αμαρουσίου με μουσική 
υπόκρουση (ενδεικτικά 
αναφέρονται οι σύλλογοι 
Ποντίων, Ηπειρωτών, Κρητών, 
κλπ.)  14 5 - 

ΣΥΝΟΛΟ  14 5 

 

- 
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CD player μονό με mixer και mp3                                                                                                                                                                                                 2 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, ψηφιακά (πομπός και δέκτης) νέας 
τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ τους 
ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο παρεμβολών                                                                                 

4 

Σταθερά μικρόφωνα                                        16 

Μικρόφωνα κεφαλής  4 

Γραμμές για όργανα                                        32 

Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής ρεύματος- 
Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS 

1 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα, βάσεις, αναλόγια, καλώδια, 
βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες 
ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την 
ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη από ηχολήπτη για τη 
μουσική επένδυση της εκδήλωσης. 

 

   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ   

                                                    ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Led Par τουλάχιστον 18Χ3 σε βάσεις έως 5μ. 8 

Kονσόλα ή πρόγραμμα φωτισμού σε pc 1 

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

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 1 ημέρα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Εκδήλωση Αριθμός εκδηλώσεων 
Αριθμός 
προβών 

 

Back – Line  
Εξοπλισμός 

Εκδηλώσεις τμημάτων 
θεατρικού παιχνιδιού, 
συναυλίες συνόλων και 
χορωδίας του Δημοτικού 
Ωδείου, χορευτική 
παράσταση τμημάτων 
σύγχρονου χορού, μπαλέτου, 
λάτιν, κλπ. 

5 5 5 

Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων 
με Πολιτιστικoύς Συλλόγους 
Αμαρουσίου με ζωντανή 
μουσική υπόκρουση και 
χορευτικά (ενδεικτικά 
αναφέρονται οι σύλλογοι 
Ποντίων, Ηπειρωτών, 
Κρητών, κλπ.) 

7 4 3 

Εκδηλώσεις εορτασμών ή/και 
αφιερώματα σε Παγκόσμιες 
ημέρες με τη συμμετοχή των 
ορχηστρικών συνόλων του 
Δημοτικού Ωδείου 
Αμαρουσίου 

2 - - 

ΣΥΝΟΛΟ                  14          9           8 
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ΟΜΑΔΑ Δ’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ iv 

Ανοικτός-υπαίθριος ή μεγάλος εσωτερικός χώρος  

To πακέτο εξοπλισμού iv’ αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριους 
χώρους ή σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ηχητική κάλυψη για μουσικά 
σύνολα ή / και θεατρικές παραστάσεις με μέγιστη απαίτηση έως 6 μόνιτορ. Ενδέχεται να 
συμμετέχει και 40μελής χορωδία. Απαιτούνται τουλάχιστον 2 μικρόφωνα ομιλίας και μουσική 
υπόκρουση. 

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

Η ποσότητα ανά είδος μικροφώνων (δυναμικά/πυκνωτικά) που απαιτούνται για την κάθε 
εκδήλωση, θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης.  

Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και 
η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 

Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί φωτιστικός 
εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της εργασίας. 

Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 
50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

                                                        ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία LINE ARRAY τύπου Three-way, bi-amp line array element 
Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως τα 
οποία να αποτελούνται τουλάχιστον από: DRIVERS LF: 2 τεμ. x 10” , 
MF: 2 τεμ. x 5” και HF: 4 τεμ. x 0.7” και να έχουν ελάχιστη διασπορά 
(DISPERSION) 100º horizontal (-6dB), 130º horizontal (-10dB) 10° 
vertical και MAXIMUM SPL τουλάχιστον 135dB peak Calculated at 1 
metre μαζί με (4) τεμάχια υπογουόφερ 2Χ18 ιντσών τύπου TYPE 
Hybrid horn/reflex subwoofer με ισχύ τουλάχιστον RATED POWER 
3.000W AES, 12.000W peak και MAXIMUM SPL 148dB peak (at 1m 
half space). Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να αναπαράγει όλο 
το ακουστικό φάσμα συχνοτήτων και να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα (ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις, κλπ.) για τη 
σωστή λειτουργία του 

 

 

 

 

 

 

8 

Μόνιτορς Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου Two-way, bi-amp, 
Coaxial Differential Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα 
επαγγελματικής χρήσεως με ελάχιστη ισχύ RATED POWER LF: 550W 
AES, 2200W peak / HF: 80W AES, 320W peak DISPERSION 60-30° 
horizontal, 70° vertical με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, 
καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή 
λειτουργία τους 

 

 

 

8 

Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής 
ρεύματος - Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS  έως 48 
μέτρα 

1 

 

Μικροφωνική ψηφιακή κονσόλα 32 CH με ΒΟΧ 

 

        1  

  

 

 

 

1 
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ΣΕΤ CD players 2 τεμάχια τύπου pioneer CDJ-2000 nexus2 ή 
ισοδύναμων προδιαγραφών και 1 τεμάχιο μίκτης τύπου pioneer DJM 
900 NEXUS 2 ή ισοδύναμων προδιαγραφών                                                                                                                                                                                  

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, τέσσερα (4) τεμάχια, ψηφιακά (πομπός 
και δέκτης) νέας τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες 
κεραίες και σπλίτερ τους ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο 
παρεμβολών κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Να αναφερθεί ο 
τύπος των μικρόφωνων και να δοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
από τον κατασκευαστή τους για τις συχνότητες λειτουργίας τους οι 
οποίες πρέπει να έχουν εύρος τουλάχιστον 319 MHz. Να κατατεθεί μαζί 
με την τεχνική προσφορά το πρωτότυπο φυλλάδιο του εργοστασίου 
κατασκευής του μικροφώνου ώστε να εξακριβωθούν τα παραπάνω. 
Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης του από την επίσημη 
σελίδα του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος στο διαδίκτυο. 
Να γραφεί η ηλεκτρονική διεύθυνση                                 

 

 

 

 

 

 

6 

Σταθερά μικρόφωνα (δυναμικά και πυκνωτικά) έως 16 

Μικρόφωνα κεφαλής  έως 4 

Μικρόφωνα πέτου έως 4 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα βάσεις, αναλόγια, 
καλώδια, βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους 
τους κανόνες ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη από ηχολήπτη 
για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης. 

 

Γραμμές για όργανα                                        Έως 32 

Το σύνολο των γραμμών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για όργανα, είτε για 
μικρόφωνα. Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

                                 ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Το ΣΕΤ με το σύστημα φωτισμού πρέπει να αποτελείται από 
τουλάχιστον 16 κινητές κεφαλές από τις οποίες οι 8 να είναι τύπου 
beam ατέρμονο 360 μοίρες με λάμπα led νέας τεχνολογίας, οι 4 τύπου 
spot με λάμπα 15r νέας τεχνολογίας και οι 4 τύπου led wash zoom, 12 
led par 64 rgb, 12 par 64 τουλάχιστον 500w/τεμάχιο, 2 four-light, 1 
κανόνι παρακολούθησης 2.000w και 2 τεμ καπνοί τύπου ΗΑΖΕR. Όλα 
τα παραπάνω να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για τη σωστή 
λειτουργία του (πίνακες ρεύματος, καλώδια, dimmer rack, βάσεις 
στήριξης, πιστοποιημένη εξέδρα 2Χ2 για στήριξη κανονιού 
παρακολούθησης, κλπ.). 

Να αναφερθεί η εμπορική ονομασία των κινητών κεφαλών (beam, 
spot, wash) που θα προσφερθούν και να κατατεθούν επί ποινή 
αποκλεισμού τα πιστοποιητικά CE για κάθε τύπο κινούμενης κεφαλής. 

 

 

 

 

 

 

1 

Η κονσόλα φωτισμού πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δύο 
οθόνες αφής, 40 playback masters, 20 πλήκτρα macros, και 8 dmx 
γραμμές (μέχρι 16). Λειτουργικό τύπου TITAN ή ισοδύναμο. 

1 

Να υπάρχουν οι αντίστοιχες βάσεις για τη στήριξη των εξοπλισμών.  

Αντίστοιχες βάσεις φωτιστικών ύψους τουλάχιστον 6,5 μέτρων, καθώς και τα απαραίτητα 
frames 

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 2 ημέρες. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Εκδήλωση 
Αριθμός 
εκδηλώσεων 

Αριθμός 
προβών 

 

Back – Line 
Εξοπλισμός 

Συναυλίες Συνόλων 
Δημοτικού Ωδείου 
Αμαρουσίου  σε 
εξωτερικούς χώρους (Τζαζ, 
Μοντέρνα σύνολα, 
Μουσικής Δωματίου, 
Εγχόρδων) 10 8 

 

 

 

 

8 

Συναυλία Χορωδίας Δήμου 
Αμαρουσίου «Τερψιχόρη 
Παπαστεφάνου» 1 1 

 

 

1 

Θεατρική παράσταση 
τμημάτων ενηλίκων με  
ζωντανή μουσική από τα 
σύνολα του Δημοτικού 
Ωδείου 3 1 

 

 

 

1 

Φεστιβάλ Πολεμικών 
Τεχνών με τη συμμετοχή 
των τμημάτων του 
Αθλητικού Κέντρου Δήμου 
Αμαρουσίου 1 0 

 

 

0 

ΣΥΝΟΛΟ 15 10 

 

10 

 

ΟΜΑΔΑ E’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ v’  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Το πακέτο εξοπλισμού v’ αφορά τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ «Καλοκαίρι στο Μαρούσι 2023» 
και όποια άλλη μεγάλη π.χ. Χριστουγεννιάτικη, συναυλία, στις οποίες απαιτείται εξοπλισμός για 
υπαίθριους χώρους, ή για πολύ μεγάλους εσωτερικούς χώρους.  

Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη 
της κάθε εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος και η πρόβα 
του μουσικού σχήματος. 

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και η 
διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 

Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί φωτιστικός 
εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της εργασίας. 
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ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 

ΤΜΧ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Ηχεία  LINE  ARRAY 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Three-way,  bi-amp  line  array  element 
Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως 
τα οποία να αποτελούνται τουλάχιστον από: DRIVERS LF: 2 τεμ. x 
10” , MF: 2 τεμ. x 5” και HF: 4 τεμ. x 0.7” και να έχουν ελάχιστη 
διασπορά (DISPERSION) 100Ί horizontal (-6dB), 130Ί horizontal 
(-10dB) 10° vertical και MAXIMUM SPL τουλάχιστον 135dB peak 
Calculated at metre μαζί με τουλάχιστον (9) τεμάχια  υπογουόφερ  
2Χ18 ιντσών τύπου TYPE Hybrid horn/reflex subwoofer με ισχύ 
τουλάχιστον RATED POWER 3000W AES, 12.000W peak και 
MAXIMUM SPL 148dB peak at 1m half space.  

Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να αναπαράγει όλο το  
ακουστικό  φάσμα  συχνοτήτων  και  να  περιλαμβάνει  όλα  τα 
απαραίτητα (ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις, κλπ.) για 
τη σωστή λειτουργία του σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του 
εργοστασίου κατασκευής του το οποίο πρέπει να επισυναφθεί 
απαραίτητα στον φάκελο τεχνικής προσφοράς μαζί με το CE. 

24 τεμ. δορυφόροι + 

9  τεμ. subs 

HXEIA ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ left – right:  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ SUBS. 

6 τεμ. δορυφόροι + 

2 τεμ. subs 

 

Πιστοποιημένοι  φορητοί  πίνακες  διανομής ρεύματος  -  
Προστατευτικά  καλωδίων  τύπου  CABLECROSS  έως  48 μέτρα. 

1 σετ 

Ψηφιακές κονσόλες με επιφάνεια λειτουργίας τουλάχιστον: 28 
faders με κατά ελάχιστο 64 κανάλια εισόδου και 27 κανάλια 
εξόδου. Να διαθέτουν τουλάχιστον 56 mic/line προενισχυτές (48 
στο I/O rack, 8 στην επιφάνεια ελέγχου), 8 VCAs, 6 POPulation 
Groups, 192 MCA groups, 32 συνολικά αναλογικές εξόδους, (16 
στο I/O rack, 16 στην επιφάνεια ελέγχου), 2 AES3 inputs, 3 AES3 
outputs, 6 AES 50 I/O 

ports για δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε ψηφιακή κονσόλα 
και επέκταση  Ι/Ο.  Λεπτομερής  περιοχή  καναλιού  με  όλα  τα 
ρυθμιστικά, 6 multi channel επεξεργαστές effects, μέχρι 28 
γραφικά EQ  31  περιοχών.  Οθόνη  15’’  Daylight  –  Viewable  με  
έξοδο  DVI, Surround panning (5.1, Quad, LCRS). Αυτοματισμό με 
δυνατότητα αποθήκευσης  1.000  scenes.  Επεξεργασία  96  kHz-
24bit,  40-bit floating point DSP, latency management 3 επιπέδων, 
off line editor, Linux operator system, τηλεχειρισμός σε βασικές 
λειτουργίες μέσω iPad. Εφεδρικό  καλώδιο  AES50  για  audio,  2  
τροφοδοτικά  (1 εφεδρικό),  με  όλα  τα  απαραίτητα  για  τη  
σωστή  λειτουργία  τους. 

Στην τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου θα πρέπει να αναφέρεται 
το εργοστάσιο κατασκευής της κονσόλας. 

2 τεμάχια 
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ΣΕΤ  CD  players  2  τεμάχια  τύπου  pioneer  CDJ-2000  nexus2  
ή ισοδύναμων προδιαγραφών και 1 τεμάχιο μίκτης τύπου pioneer 
DJM 900 NEXUS 2 ή ισοδύναμων προδιαγραφών. 

1 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, τέσσερα (4) τεμάχια, ψηφιακά 
(πομπός και  δέκτης)  νέας  τεχνολογίας  συνοδευόμενα  από  τις  
αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ τους ώστε να μην υπάρξει κανένα 
ενδεχόμενο παρεμβολών  κατά  τη  διεξαγωγή  της  εκδήλωσης.  
Να  αναφερθεί  ο τύπος των μικρόφωνων και να δοθούν τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή τους για τις 
συχνότητες λειτουργίας τους οι οποίες πρέπει να έχουν εύρος 
τουλάχιστον 319 MHz. Να κατατεθεί μαζί  με  την  τεχνική  
προσφορά  το  πρωτότυπο  φυλλάδιο  του εργοστασίου 
κατασκευής του μικροφώνου ώστε να εξακριβωθούν τα 
παραπάνω. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης του από 
την επίσημη σελίδα του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος 
στο διαδίκτυο. Να γραφεί η ηλεκτρονική διεύθυνση 

6 

Σταθερά μικρόφωνα (δυναμικά και πυκνωτικά) 
16 

Σύστημα διαχείρισης – μετατροπής και μεταφοράς σημάτων από 
σημείο σε σημείο μέσω 2 οπτικών ινών για την διασύνδεση πολλών 
συσκευών ήχου, εικόνας, δεδομένων και επικοινωνίας του 
κεντρικού ελέγχου με το stage ώστε να προσφέρεται η μέγιστη 
ευελιξία και το χαμηλό κόστος στην εναλλαγή συσκευών που 
απαιτούνται στα festival, η αποφυγή των πολλών καλωδίων που 
θα περνούν μέσα από τον κόσμο και της ευελιξία στις διαφορετικές 
επιλογές συσκευών σύμφωνα με τις διαφορετικές τεχνικές 
απαιτήσεις για την εκπλήρωση των αναγκών κάθε εκδήλωσης. Να 
αναφερθεί επί ποινή αποκλεισμού ο τύπος της συσκευής που 
θα χρησιμοποιηθεί  και να επισυναφθεί το τεχνικό φυλλάδιο και το 
CE. 

1 σετ 

Στο  χώρο  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  διαθέσιμα  βάσεις,  αναλόγια, 
καλώδια, βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους 
τους   κανόνες   ασφαλείας   και   να   φέρει   όλα   τα   απαραίτητα 
πιστοποιητικά για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων. 
Υποστήριξη από ηχολήπτη για τη μουσική επένδυση της 
εκδήλωσης. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις  

Το σύνολο των γραμμών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για όργανα, είτε για 
μικρόφωνα. Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

1. Το σύστημα φωτισμού πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 70 κινητές κεφαλές από 

τις οποίες οι: 

- 16 να είναι τύπου beam ατέρμονο 360 μοιρών με λάμπα led νέας τεχνολογίας 

- 16 τύπου spot με λάμπα 15r νέας τεχνολογίας  

- 16 τύπου led wash pixel εφέ zoom ατέρμονο 360 μοιρών 

- 16 κινούμενες μπάρες 1 μέτρου με Ζοοm 
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- 6 κινούμενες κεφαλές Led profile 

και επίσης από:  

- 12 led par 64 rgb, 12 par 64 τουλάχιστον 500w/τεμάχιο, 4 fourlight led ,2 

κανόνια παρακολούθησης 2.000w και 2 τεμ. καπνοί τύπου ΗΑΖΕR 

τουλάχιστον 800w.  

Όλα τα παραπάνω να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του (πίνακες 
ρεύματος, καλώδια, dimmer rack, βάσεις στήριξης, πιστοποιημένη εξέδρα 2Χ2 για στήριξη 
κανονιού παρακολούθησης, κλπ.). 

Να αναφερθεί η εμπορική ονομασία των κινητών κεφαλών (beam,spot,wash,bars,profile) που 
θα προσφερθούν και να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού τα πιστοποιητικά CE για κάθε 
τύπο κινούμενης κεφαλής. 

2. Η κονσόλα φωτισμού πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από: 2 οθόνες αφής, 40 

playback masters, 20 πλήκτρα macros, και 8 dmx γραμμές (μέχρι 16). Λειτουργικό 

τύπου TITAN ή ισοδύναμο. 

3. Το κανόνι παρακολούθησης να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο ύψος απέναντι από 

τη σκηνή πάνω σε πιστοποιημένη εξέδρα 2 Χ 2 τ.μ. 

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 2 ημέρες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Εκδήλωση 
Αριθμός 
εκδηλώσεων 

Αριθμός 
προβών 

Back Line 
Εξοπλισμός 

Φεστιβάλ Δήμου 
Αμαρουσίου 
«Καλοκαίρι στο 
Μαρούσι 2023»  10 - 

 

 

 10 

 

 

 

 

Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις είναι στεγασμένοι και 
ασκεπείς και ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθοι: 

 Το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου 

 Η Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη Σ. Λούης 

 Ο πολυχώρος πολιτισμού «ΑΡΤΕΜΙΣ» 

 Η Βορέειος Δημοτική Βιβλιοθήκη 

 Το Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου-Μίκης Θεοδωράκης 

 Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αμαρουσίου 

 Η αίθουσα εκδηλώσεων «ΤΟΛ» εντός της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών & 

Αγγειοπλαστών  

 Ο χώρος εκδηλώσεων του Αίθριου Θεάτρου (Λ. Κηφισίας αριθ. 219) 

 Οι πλατείες του Δήμου Αμαρουσίου, κλπ. 

 Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου 

 Τα κλειστά γυμναστήρια Σ. Λούη και Αγ. Θωμά 

 

Back-line εξοπλισμός 
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Επιπλέον, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων ενδέχεται να χρειαστεί backline εξοπλισμός 
κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση, ο οποίος να περιλαμβάνει: 

•  Σετ ντραμς (κομπλέ με πιατίνια) τύπου dw collector ή ισοδύναμων χαρακτηριστικών. 

•  Ενισχυτής μπάσου combo 400 W Rms με ηχείο 15 ιντσών. 

•  Ενισχυτής κιθάρας τύπου Fender twin reverb 100 W ή ισοδύναμων χαρακτηριστικών. 

•  Κεφαλή ενισχυτή κιθάρας 100 W Rms τύπου Marshall JCM2000 ή ισοδύναμων   

            χαρακτηριστικών με καμπίνα 4x12. 

•  Πιάνο ηλεκτρικό (Keyboard) τύπου Nord stage 3 ή ισοδύναμων χαρακτηριστικών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό και μέσα για την τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση 
αντιμετωπίσιμης τεχνικής βλάβης του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εκδήλωσης, 
για την άμεση αποκατάστασή της και την ομαλή συνέχιση αυτής (π.χ. ups στην κονσόλα για 
αντιμετώπιση αυξομείωσης τάσης, προσωπικό για αντιμετώπιση on stage προβλημάτων, όπως 
πτώση βάσης πιατινιών, επανατοποθέτηση μικροφώνων, κλπ.). 

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω πακέτα-ομάδες εξοπλισμού είναι απαραίτητος τριφασικός 
πίνακας ρεύματος, με φύσα ισχύος 3x63Α, που θα παρέχεται από την Επιχείρηση. 

Σε περίπτωση αναμετάδοσης των εκδηλώσεων διαδικτυακά, είτε ζωντανά (live streaming), είτε 
μαγνητοσκοπημένα, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό 
για την επιμέλεια και επεξεργασία του ήχου ώστε να αναπαραχθεί καλώς μέσω της 
αναμετάδοσης. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Για τα παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στον φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά με ποινή αποκλεισμού:  

 Τα επίσημα έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών-χαρακτηριστικών του κατασκευαστή σε 

έντυπη μορφή για την πιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των ηχείων και των 

μικροφώνων. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης τους από την επίσημη 

σελίδα του εργοστασίου κατασκευής τους στο διαδίκτυο (να αναγραφεί ο σύνδεσμος 

του διαδικτύου).  

 Πιστοποιητικά CE για τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό (για κάθε τύπο κινούμενης 

κεφαλής όπου αυτές απαιτούνται). 

 Μονογραμμικά διαγράμματα των ηλεκτρικών πινάκων ρεύματος τους οποίους κατέχει 

και θα χρησιμοποιεί για την τροφοδοσία των μηχανημάτων του με ρεύμα, ανάλογα με 

το μέγεθος της εκδήλωσης, τα οποία θα φέρουν σφραγίδα πιστοποίησης ηλεκτρολόγου 

και του συνδέσμου εργολάβων ηλεκτρικών έργων.  

 Πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος line array 

και των ηχείων που θα χρησιμοποιούνται, από το οποίο θα προκύπτουν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώσει στην τεχνική 

του προσφορά και την ηλεκτρονική διαδικτυακή διεύθυνση του ανωτέρω εργοστασίου 

κατασκευής προκειμένου να μπορεί να γίνει η επαλήθευσή του.  

 Πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευής των ασυρμάτων 

μικροφώνων, καθώς επίσης να αναφέρεται με σαφήνεια η ηλεκτρονική διεύθυνση του 

στο διαδίκτυο του υποβληθέντος τεχνικού φυλλαδίου ώστε να μπορεί να γίνει η 

επαλήθευση των τεχνικών προδιαγραφών του. 

 Βεβαίωση από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα που να πιστοποιεί ότι τα 

ασύρματα μικρόφωνα έχουν εμβέλεια λειτουργίας το λιγότερο 300 μέτρα, είναι ψηφιακά 

(digital wireless system) 24-bit, λειτουργούν στην νέα ελεύθερη μπάντα συχνοτήτων και 

έχουν εύρος (switching Bandwith) τουλάχιστον 319 ΜΗΖ. 
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου 
όγκου να τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv 
το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

Τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια μπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς αυτά να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού και 
να μην αντικαθίστανται από απλή Υπεύθυνη Δήλωση περί ικανοποίησης των 
κριτηρίων.  

 

Mαρούσι, 03-03-2023                                       

   Θεωρήθηκε 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε Ευρώ) 

CPV: 92370000-5 (Υπηρεσίες τεχνικών ήχου) 

Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας με βάση την τιμή μονάδας 
για κάθε πακέτο-ομάδα εξοπλισμού και τον ενδεικτικό αριθμό των εκδηλώσεων που 
υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν, αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΒΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 
BACK-LINE 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ/ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ
/ ΠΡΟΒΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ι 25 - - 200,00 100,00 5.000,00 

II 14 5 0 250,00 125,00 4.125,00 

III 14 9 8 350,00 175,00 6.475,00 

IV 15 10 10 1.200,00 600,00 24.000,00 

V 10 0 10 4.200,00 2.100,00 42.000,00 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

BACKLINE 

 

28 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
BACK-LINE 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/

EΚΔΗΛΩΣΗ : 

€ 300,00* 

ΚΟΣΤΟΣ 
BACKLINE 

8.400,00 

 
 

   
ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 

     
Φ.Π.Α. 

24% 
21.600,00 

     
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
111.600,00 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών 

ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης για αθλητικές – 

πολιτιστικές,  κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 111.600,00   

Κ.Α.Ε. : 10-6471.002 
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*Εφόσον χρειαστεί back-line εξοπλισμός κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση, οι 
μέγιστες τιμές, ανά είδος και ανά ημέρα, είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία (1) προσφορά, η οποία θα 
περιλαμβάνει όλα τα πακέτα εξοπλισμού του διαγωνισμού.  Η προσφορά πρέπει να 
καλύπτει υποχρεωτικά και όλα τα είδη του κάθε πακέτου εξοπλισμού που περιλαμβάνει. 
Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιου πακέτου, θα 
απορρίπτονται. Όταν μια προσφορά απορριφθεί ως προς ένα είδος, ή πακέτο 
εξοπλισμού, αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη. Εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να περιλάβουν στην 
οικονομική τους προσφορά, πίνακα διαμορφωμένο σύμφωνα με τον παραπάνω 
συνολικό πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Σε όλες τις τιμές, σε όλα τα πακέτα-ομάδες εξοπλισμού, περιλαμβάνεται το κόστος 
πάσης φύσεως προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, το κόστος 
υποστήριξης από ηχολήπτη για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης όπου χρειάζεται, 
τα απαραίτητα αναλόγια, βάσεις, καλώδια σύνδεσης, βάσεις ηχείων και μικροφώνων, 
καθώς και το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας-ασφάλισης, 
απεγκατάστασης και παραλαβής του εξοπλισμού από τον ανάδοχο, με προσωπικό και 
μέσα του αναδόχου σε χρόνους και τόπους που θα του ορίζονται από την Επιχείρηση. 

Οι τιμές του τιμολογίου – ενδεικτικού προϋπολογισμού, ελήφθησαν από το ελεύθερο 
εμπόριο, κατόπιν συγκριτικών στοιχείων έρευνας αγοράς.  

Το είδος και ο αριθμός των εκδηλώσεων, των προβών, καθώς και ο αριθμός 
της back-line υποστήριξης ανά πακέτο εξοπλισμού είναι ενδεικτικός και 
δύναται να μεταβληθεί. H Επιχείρηση δύναται να προβεί μονομερώς σε 
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες της όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς να υπάρξει μεταβολή του 
συνολικού συμβατικού ποσού για πάσης φύσεως μεταβολή. 

Ο ανάδοχος θα περιλαμβάνει στο τιμολόγιο του τιμή μονάδας για κάθε εκδήλωση στην 
οποία παρείχε τις υπηρεσίες ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης, ανάλογα με την ομάδα 

Είδος Τιμή/είδος χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

 Σετ ντραμς (κομπλέ με πιατίνια) τύπου dw 

collector ή ισοδύναμων χαρακτηριστικών. 
75,00 

 Ενισχυτής μπάσου combo 400 W Rms με 

ηχείο 15 ιντσών. 
50,00 

 Ενισχυτής κιθάρας τύπου Fender twin 

reverb 100w ή ισοδύναμων   

χαρακτηριστικών. 
50,00 

 Κεφαλή ενισχυτή κιθάρας Marshall jcm200 

100w  με καμπίνα 4x12. 
50,00 

 Πιάνο ηλεκτρικό (Keyboard) τύπου Nord 

stage 3 ή ισοδύναμων  χαρακτηριστικών. 75,00 

ΣΥΝΟΛΟ 300,00 
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εξοπλισμού, η οποία θα αναγράφεται με περιγραφή του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιήθηκε.  

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες εκδηλώσεις από αυτές που 
αναγράφονται ως ενδεικτικές του ανωτέρω προϋπολογισμού, η τιμολόγηση 
από τον ανάδοχο θα γίνεται μόνο για τις υλοποιηθείσες εκδηλώσεις, μετά την 
πιστοποίηση από την αρμόδια επιτροπή της παραλαβής και καλής εκτέλεσης 
των υπηρεσιών εκάστης εκδήλωσης.  

Η τιμή χρέωσης για τυχόν πρόβα που θα γίνεται σε διαφορετική ημερομηνία 
από την ημέρα της εκδήλωσης, κατόπιν σχετικής εντολής από την 
Επιχείρηση, αντιστοιχεί σε ποσό έως το 50% της αξίας της εκδήλωσης και θα 
τιμολογείται ανάλογα.  

Η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση και 
στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί φωτιστικός εξοπλισμός, το 
τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της 
εργασίας. 

Σε περίπτωση έκτακτης ακύρωσης ή ματαίωσης εκδήλωσης για λόγους που 
αφορούν την Επιχείρηση ή για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς έγκαιρη 
ενημέρωση του αναδόχου (μέχρι δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης) θα τιμολογείται ποσό ίσο με το 50% της αξίας του εκάστοτε 
πακέτου-ομάδας εξοπλισμού. 

 

           

Mαρούσι, 03-03-2023 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Θεωρήθηκε 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης-Προϋπολογισμός 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ηχητικής 
και φωτιστικής κάλυψης για την τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης αθλητικών – 
πολιτιστικών, κλπ. εκδηλώσεων της Επιχείρησης. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παράδοση, την τοποθέτηση του εξοπλισμού, τη 
χορήγηση όλων των απαραίτητων υλικών για τις ως άνω κατασκευές, καθώς και τη 
διάθεση του κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού για την περάτωση των 
προαναφερθέντων εργασιών και μετά το πέρας της συμφωνηθείσας ημερομηνίας κάθε 
εκδήλωσης θα γίνεται η απεγκατάσταση - αποσυναρμολόγηση με προσωπικό και μέσα 
δικά του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 
111.600,00 (συμπερ/νου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-6471.002. Ο 
κωδικός CPV είναι: 92370000-5. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις  

Η διενέργεια και εκτέλεση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού διέπεται από τις 
κάτωθι νομοθετικές διατάξεις:  

1. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999), όπως ισχύει.  

2. Του Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/05-06-2003), όπως 

ισχύει. 

3. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

4. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών 

ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης για αθλητικές – 

πολιτιστικές,  κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 111.600,00 

Κ.Α.Ε. : 10-6471.002 
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5. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και τις 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011) «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», όπως ισχύει. 

7. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει.  

8. Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/28-06-2014)«Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπως ισχύει. 

10. Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες», όπως ισχύει. 

11. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

12. Της με αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α’147), 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 

(Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016) όπως ίσχυει. 

13. Του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει. 

14. Της υπ’ αριθ. 64233/08-06-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2453/τ.Β’/09-06-2021) 

«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».  

15. Της υπ’ αριθμ. 76928/09-07-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 

3075/τ.Β’/13-07-2021) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)». 

16. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 

και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

3.1. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

3.2. Οι όροι της διακήρυξης. 

3.3. Η τεχνική μελέτη. 

3.4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 4ο : Τρόπος Επιλογής Αναδόχου 

Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιμής στο σύνολο των εργασιών. Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5ο : Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (άρθρο 75 του Ν. 
4412/2016) 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν όλες τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες θα αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά 
έγγραφα: 

 Ο υποψήφιος να διαθέτει την καταλληλότητα για την άσκηση της 

συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. εγγραφή στα 

εμπορικά/επαγγελματικά μητρώα, κλπ.). 

Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια και συγκεκριμένα, ο ελάχιστος ετήσιος 

κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, ήτοι 2020, 2021 και 2022, 

των προσφερόντων, να μην είναι μικρότερος του ποσού των € 180.000,00. 

 Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, που θα αποδεικνύεται με τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά 

έγγραφα που θα συμπεριλαμβάνονται και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς 

ή/και τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί 

πόροι, ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας με τις αντίστοιχες-σχετικές ειδικότητες 

προσωπικού, τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, πιστοποίηση εξοπλισμού (CE 

πιστοποιητικά),  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις/τιμολόγια, κλπ.). 

Για την τεκμηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισμού στο φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» (εκτός αν έχουν ήδη 
ζητηθεί ως προαπαιτούμενα στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά»), τα αντίστοιχα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά.  

Περισσότερα θα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης. 
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Άρθρο 6ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά (επί ποινή 
αποκλεισμού) 

6.1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η οποία θα ορίζει τους 
όρους και τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 
ΙΙΙ. 

6.2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά: εταιρική παρουσίαση 
του διαγωνιζόμενου, τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποίηση εξοπλισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας μελέτης, αναφορά περί του εξειδικευμένου προσωπικού 
(π.χ. εμπειρία-ειδικότητες), κατάλογο με τις κυριότερες υπηρεσίες παρόμοιας φύσης, 
ήτοι ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων που έχουν 
αναληφθεί, σε συνεργασίες με το δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα, κλπ., συνοδευόμενα 
από τα απαιτούμενα αποδεικτικά δικαιολογητικά.  

6.3. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Για το 
σύνολο του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους € 90.000,00 χωρίς το 
Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι ίση με € 1.800,00. 

Περισσότερα θα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 7ο : Οικονομική Προσφορά 

7.1. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία (1) προσφορά, η 
οποία θα περιλαμβάνει όλες τις προς εκτέλεση εργασίες. Προσφορά που περιλαµβάνει 
µέρος των εργασιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η τιµή προσφοράς θα είναι σε Ευρώ (€) και πρέπει να είναι σαφής και ορισµένη. Η τιµή 
της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Το σύνολο της προσφοράς, θα πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως και αριθµητικά 
αναλυτικά χωρίς Φ.Π.Α. και µετά µε το άθροισµα του Φ.Π.Α. 24%. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισμού, εκτός από τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α., που θα βαρύνει την Επιχείρηση. 

7.2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει - επί ποινή απόρριψης - όλα 
όσα αναφέρονται στη μελέτη και στους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα: 
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-το σύνολο των εκδηλώσεων, καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό προβών και back-
line εξοπλισμού όπου απαιτείται, σύμφωνα με τους πίνακες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού,  

-το συνολικό κόστος ανά ομάδα - πακέτο εξοπλισμού της μελέτης, 

-την αντίστοιχη τιμή μονάδας εκδήλωσης και αντίστοιχης πρόβας, που αναφέρεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 

-το μέγιστο κόστος Back-line εξοπλισμού που αναφέρεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, 

-το συνολικό κόστος της μελέτης.  

7.3. Η τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει την μεταφορά, τοποθέτηση- 
εγκατάσταση, ασφάλιση και απεγκατάσταση του εξοπλισμού, όπως επίσης και τον 
χρόνο παραμονής αυτών σε κάθε εκδήλωση, τις αμοιβές-εισφορές κάθε είδους 
προσωπικού, καθώς και όλα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας 
μελέτης. 

7.4. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το 
τελικό άθροισμα. Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό τόσο στο σύνολο όσο και ανά είδος απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 8ο : Συμβατικό Αντικείμενο  

Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην εκπλήρωση από τον ανάδοχο όλων των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και τη διακήρυξη και σύμφωνα με τη 
μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 9ο : Σύναψη Σύμβασης 

9.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του 
συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει 
να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η’ (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της 
διακήρυξης), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον 
ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε 
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Περισσότερα θα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης. 

9.2. Ο αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης κατακύρωσης υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Επιχείρησης σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, για να υπογράψει τη 
σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του  Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση - ανακοίνωση αποτελέσματος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
ανωτέρω άρθρου. 
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9.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως 
και την 31-12-2023. 

9.4. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών, 
χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και αντικειμένου. 

9.5. Σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις ολοκληρωθούν νωρίτερα, η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια, ακόμα κι αν δεν έχει επέλθει η ημερομηνία λήξης της. 

Άρθρο 10ο : Εκτέλεση - Παραλαβή Εργασιών 

Η παραλαβή και καλή εκτέλεση των εργασιών ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης των 
εκδηλώσεων, ενεργείται παρουσία της αρμόδιας επιτροπής της Επιχείρησης όπως 
προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή μπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη, ή τη μερική απόρριψη αυτής, ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. 
Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις προτάσεις της, εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας, η Επιχείρηση δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος 
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτής τρόπο. 

Άρθρο 11ο : Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου  

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 
του συμφωνητικού, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.  

Η Επιχείρηση δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σε περίπτωση που ο 
τελευταίος παραβιάσει όρο ή όρους του συμφωνητικού, της διακήρυξης ή της σχετικής 
εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ανάλογα με τη φύση της παράβασης, η Επιχείρηση 
δύναται να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία και να επιβάλλει 
τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12ο : Τρόπος - Χρόνος Πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο της 
εκτέλεσης των εργασιών. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€) µε την κατάθεση όλων 
των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο και αφού διενεργηθούν οι 
απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από την 
Επιχείρηση. Στην πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Οι τιμές δεν δύνανται 
αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση. 

Άρθρο 13ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται, βάσει των κειμένων διατάξεων, σε όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός 
από τον Φ.Π.Α. που βαραίνει την Επιχείρηση. 

Άρθρο 14ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ο ανάδοχος ευθύνεται 
αποκλειστικά για βλάβες ή ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 
προσωπικό του από οποιαδήποτε αιτία, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν τελεί σε σχέση 
εξάρτησης με την Επιχείρηση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει το 
προσωπικό-εξοπλισμό που χρησιμοποιεί και έχει υποχρέωση αποζημίωσης σε ζημιές 
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που οι εργαζόμενοι αυτού προκαλούν σε πρόσωπα και σε πράγματα κατά την εκτέλεση 
του έργου τους. 

Άρθρο 15ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, β) της παρούσας μελέτης, γ) οι όροι της διακήρυξης και της 
σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
Ν.4412/2016. 

 

 

Mαρούσι, 03-03-2023       

 

 

 

 

 

 

 Θεωρήθηκε 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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