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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 ,δυνάμει των  διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 περί προσφυγής στην 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση παράγραφος 2β(αα) σύμφωνα με την οποία « 
τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα όταν στόχος 
της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης» , να 
αναθέσει την κατωτέρω υπηρεσία: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ 

ΜΕΤΡ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 

 15-6471.011 

 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ» δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016 περί προσφυγής στην 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση 

παράγραφος 2β(αα) σύμφωνα με την 

οποία « τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 

μπορούν να παρασχεθούν μόνον από 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα όταν 

στόχος της σύμβασης είναι η 

δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού 

έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής 

εκδήλωσης» 

 

   

  

Σκηνικά  
1) Γράμματα κατασκευή (2m ύψος 
επί 1,20m πλάτος κάθε γράμμα)  
 
2) Φώτα σε γράμματα (λάμπες) 
 
3)Μεταφορά κατασκευής 
γραμμάτων 
 
4) Φεγγάρι μπαλόνι (μαζί με 
τοποθέτηση - 2 άνθρωποι) 
 

ΥΠΗΡ 

 
7` 8429,84€ 

mailto:doappex@gmail.com


 5) Ιππόκαμπος (τρισδιάστατος 
όμοιος με το λογότυπο του 
Καρναβαλιού) 
 
6) Μεταφορά κατασκευής 
Ιππόκαμπου 
 
7)Ντισκόμπαλα 
 

  

ΦΩΤΙΣΜΌΣ  16 ΠΥΡΓΟΙ 

1) Περιγραφή Τεχνικού Εξοπλισμού 

- Θαλασσινό Καρναβάλι Χαλκίδας  

2)Δεκαέξι πύργοι ύψους 6 μέτρων, 

περιμετρικά της περιοχής σε 

απόλυτη (όσο μας επιτρέπει ο χώρος 

) ίση απόσταση μεταξύ τους με 

εμβαδόν περίπου 2×2 μετρά έκαστο. 

3)Στον κάθε πύργο θα είναι 

αναρτημένα τρία φωτιστικά τύπου 

BEAM 7r οπού θα δημιουργούν τις 

δέσμες φωτός προς τον ουρανό σε 

ομοιόμορφη διάταξη. Επίσης στους 

πύργους θα τοποθετηθούν από δυο 

φώτα μεγάλής ισχύος με 

δυνατότητα χιλιάδων χρωματικών 

αποχρώσεων για τον φωτισμό του 

δρόμου έτσι ώστε να φωτιστεί όλο 

το τμήμα της πόλης. Στην γέφυρα θα 

τοποθετηθούν τέσσερις τεράστιοι 

κινούμενοι προβολείς 

αντιαεροπορικοί ισχύος 4000watt 

έκαστο οπού θα δείχνουν στην πόλη 

και στα περίχωρα της το κέντρο της 

γιορτής. Όσα θεατρικά φώτα, LED 

PAR και  LED WASH χρειαστούν θα 

τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία 

ώστε να ζωντανέψουν τα σκηνικά 

των δρώμενων. 

4) Κονσόλα φωτισμού τελευταίας 

τεχνολογίας θα έχει επικοινωνία με 

τους δεκαέξι πύργους, τα 

αντιαεροπορικά και τα φωτιστικά 

των σκηνικών ώστε να μπορεί να 

ελέγχει τον φωτισμό βάση της ροής. 

 5) Τέσσερα κανόνια ισχύος 

2500watt επανδρωμένα από 

ειδικευμένους χείριστες, θα 

φωτίζουν ακολουθώντας το 

δρώμενο από τα σημεία που θα 

επιλέξουμε για την καλύτερη 

ΥΠΗΡ 10 16.103,23€ 



απόδοση.  

6)Έμπειροι   φωτιστές θα 

επιμεληθούν τεχνικά την εκδήλωση. 

7)Μέρος της επιτυχίας των 

εκδηλώσεων οποίες φέρνουμε εις 

πέρας είναι η λεπτομέρεια στην 

ασφάλεια του εξοπλισμού ως προς 

το κοινό με κατάλληλες 

πιστοποιήσεις (iso 9001:2008) και 

σωστούς κανόνες ασφαλείας.  

8)Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

αμοιβές προσωπικού, η ενοικίαση, 

εγκατάσταση και απεγκατάσταση 

του υλικού στον χώρο της 

εκδήλωσης καθώς και ο χειρισμός 

αυτών. 

9)Στην τιμή δεν 

συμπεριλαμβάνονται η τυχόν 

διανυκτέρευση.  

10)Υποχρέωση σας είναι η φύλαξη 

του εξοπλισμού από την ώρα της 

τοποθέτησης έως την αποψίλωση 

του με ενίσχυση φύλαξης την ώρα 

της εκδήλωσης. 

 

  

Ενοικίαση κουστουμιών   
Περιγραφή  

 

Τραβολτα 7γυναικεια 5ανδρικα. 

Γαρδελης12γυναικεια  12ανδρικα 

90s7γυναικεια 5ανδρικα 

Τσαρλεστον15γυναικεια 15ανδρικα 

Μαρκησιες 3γυναικεια 2ανδρικα 

Swing 15γυναικεια 10ανδρικα 

 

ΣΤΟΛΕΣ 108 5574,19€ 

  

 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΗΡΟΥ ΠΑΓΟΥ   
 

ΤΕΜ 2 1100,00€ 

  

Οργάνωση - ευθύνη - επιμέλεια 
επιμέρους παραγωγής  

 Γραφείο Οργάνωσης. 

 Εξειδικευμένοι 

επαγγελματίες που θα θα 

έχουν την ενδυματολογική 

επιμέλεια - ευθύνη της 

αμφίεσης των 

καρναβαλιστών. 

 Συντονισμό - οργάνωση - 

πραγμάτωση μέχρι περατος 

όλων των επιμέρους 

ΥΠΗΡ 3 1532,26€ 



δράσεων που έχουμε 

αναλάβει. 

 

    
 

ΚΑΘ. ΑΞΙΑ 
32.739,52 € 

    
 

ΦΠΑ24% 
7857,48 

    
 

ΣΥΝΟΛΟ 
40597,00 

 
 
  Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 

α)  η υπ’ αριθ. 7/4-2-2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
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-87 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε άμεσα την οικονομική σας προσφορά   
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,  
αβ) 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  EΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών  σε φορείς 
Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
  

Ο Διευθυντής 

 

Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 
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