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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 

[ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΑ 116 & 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 και  το αρ. 50 του Ν. 4782/2021 ] 
Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αγαθών των κατωτέρω: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ   
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

15-6112 
ΑΜΟΙΒΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΗΧΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ. 

   

 

              Την Λειτουργία   των συστημάτων ήχου  και   την  

ηχοληψία  , 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  καθώς  και   την  

ηχοληψία  στις υπό στοιχεία 1,2 και την Λειτουργία   των 

συστημάτων ήχου  και    ηχοληψίας των υπο στοιχείων 3,4 

εγκαταστάσεων.   

Γ. Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον 

τα κάτωθι τυπικά και επαγγελματικά προσόντα: 

1.  Πτυχίο  Ηχολήπτη  

2. 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 , 

   

mailto:doappex@gmail.com


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

συστημάτων ήχου  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 , 

 

 

   ΣΥΝΟΛΟ 12.822,58 

   ΦΠA 24% 3.077,42 

   
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
15.900,00 

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχει εκδοθεί : 
α)  η υπ’ αριθ.    1/2022   Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  Προέδρου. 
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-28 ΤΗΣ 4-1-2022. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω   έως  28/4/2022. 
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 και  το αρ. 50 του Ν. 4782/2021,   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 ΕΦΚΑ περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε φορείς Κύριας Ασφάλισης (άρθρο 
80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
  

Ο Διευθυντής 
Φώτιος Μ. Γκούνης 

ΠΕ/Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 


