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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016] 
 

Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις κατωτέρω εργασίες :  

Την Λειτουργία   των συστημάτων ήχου  και   την  ηχοληψία  , των 

φορητών ηχοσυστημάτων του Οργανισμού μας , σε πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις καθώς επίσης και των συστημάτων ήχου  ,  την  ηχοληψία και των 

συστημάτων εικόνας  των κάτωθι πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων 

του  Οργανισμού μας  , για δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  με  τις 

κάτωθι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες: 

1. Της  Συνεδριακής – Πολιτιστικής Αίθουσας ΔΟΑΠΠΕΧ (Αβάντων 50_ 

Χαλκίδα)  

2. Του Δημοτικού Θεάτρου «Παπαδημητρίου» ( Σιώκου 1 _ Χαλκίδα) 

3. Του Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας ( Τέρμα Χαϊνά _ Χαλκίδα) 

4. Του Δημοτικού Γυμναστηρίου (Τ. Καμπούρης)  

5.       Του Αθλητ.κέντρου Μ.Μερκούρη ,κλειστό γυμναστήριο –κολυμβητήριο 

 

Α.   Την ηχητική κάλυψη των αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων που 

διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ή έχει συμμετοχή ο Οργανισμός μας, με την 

εγκατάσταση , την λειτουργία και την ηχοληψία του ηχοσυστήματος . 

Β. Την Λειτουργία   των συστημάτων ήχου  και εικόνας  καθώς  και   την  

ηχοληψία  στις υπό στοιχεία 1,2 και την Λειτουργία   των συστημάτων 

ήχου  και    ηχοληψίας των υπο στοιχείων 3,4 εγκαταστάσεων.   
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Γ. Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τα κάτωθι 

τυπικά και επαγγελματικά προσόντα: 

1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου από Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση 

2. Πτυχίο  Ηλεκτρονικού - Ηχολήπτη και εικονολήπτη 

3. Δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.   

 

Δ. 1. Η ανώτερη τιμή προσφοράς  για κάθε  πολιτιστική ή αθλητική 

εκδήλωση , ορίζεται σε €98,00  συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ασφαλιστικών εισφορών και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ , 

Δ.2  Η ανώτερη τιμή προσφοράς  για την Λειτουργία   των συστημάτων ήχου  

και εικόνας  καθώς  και   την  ηχοληψία  στις υπό στοιχεία 1,2, 3,και  4 

εγκαταστάσεις του Οργανισμού μας , ορίζεται σε €20,00 ανά ώρα  

συμπεριλαμβανομένων όλων των ασφαλιστικών εισφορών και πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ , 

 

Ε. Η συνολική δαπάνη για χρονική διάρκεια 12 μηνών ανέρχεται σε  

€16000,00 και έχει εγγραφεί πίστωση  για τον σκοπό αυτό στον Κ.Α. 15-6112 

για το  έτος 2019 και θα προβλεφθεί ομοίως το αναλογούν ποσό στον 

Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2020. 

  

 

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 

α)  η υπ’ αριθ. 537/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(AΔΑ:           ) 

β) βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β-354/15-10-2019 

 

γ) Η δαπάνη είναι λειτουργική σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 

παρ.2 του ν. 3801/2009 και 33 παρ.2 του ν.4129/13 καθώς: 1) σχετίζεται  με την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του ΔΟΑΠΠΕΧ., οι οποίες προάγουν τα 

κοινωνικά, πολιτιστικά , πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών 2) 

συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών 

υποθέσεων και δραστηριοτήτων του ΔΟΑΠΠΕΧ 3) ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή 

προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την 

τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής 

της. 

 

δ) Είναι δυνατή , στον βαθμό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές 

αναγκαιότητας και αποδοτικότητας , η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα , είτε εργασιών ειδικής φύσεως , για την εκτέλεση των οποίων  απαιτείται 



προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία , που δεν διαθέτει, σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση , το ήδη υπηρετούν προσωπικό , είτε εργασιών που 

εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα  του υπηρετούντος προσωπικού τους, το οποίο όμως 

, εν όψει των εκάστοτε υφιστάμενων συνθηκών δεν επαρκεί ή αδυνατεί να 

εκτελέσει. ( Απόφ. υπ’ αριθμ. 197/2014 VII Τμήμα του Ελ. Συν) 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω  

μέχρι τις 30/11/2019  έως ώρα 15:00 . 

 

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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Πιστοποίηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων ( Φορολογική 
ενημερότητα είσπραξης χρημάτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή κατάσταση 
οφειλών σε ρύθμιση και οφειλών εκτός ρύθμισης από Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση TAXIS NET). 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών σε φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ.Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο 

 

 Ο Διευθυντής 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕΑ’ 
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