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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

               Α. Μ. : ΔΠΑΠ 13/2019 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 
 
 
 
 
 

Δ Η Μ Ο Σ    Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ    Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
 
 
 
 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ» 
 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.681,40€(συμπ. ΦΠΑ) 
ΚΑ: 00-6443.017 

CPV: 79952100-3, 79952000-2, 92300000-4, 
22820000-4, 34514700-0 και 92312200-3 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.681,40€ (συμπ. ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 42.485,00€ 

ΦΠΑ 24% 10.196,40€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 52.681,40€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

                         Α. Μ. : ΔΠΑΠ 13/2019 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην διοργάνωση εκδηλώσεων 
καρναβαλιού, για τον εορτασμό της αποκριάς, με την πραγματοποίηση παιδικών προγραμμάτων, 
παραδοσιακών δρώμενων και της καρναβαλικής παρέλασης με άρματα και γκρουπ 
καρναβαλιστών στην Λ. Ηρακλείου καθώς και μουσικής συναυλίας μετά το πέρας της παρέλασης. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

Σάββατο 15/02/2020 Πλατεία Αγ. Λουκά ώρα 17:00: Προβολή ταινίας με τίτλο Τα Στρουμφάκια: 
Το χαμένο χωριό. Μασκότ της Στρουμφίτας και του Μπαμπαστρουφ θα υποδεχτουν και θα 
φωτογραφηθούν με τους μικρούς μας φίλους. 
Κυριακή 16/02/2020 Καναπίτσα (Αγ. Νεκτάριο) ώρα 11:30: Καλλιτεχνικά εργαστήρια 
μουσικοκινητικής αγωγής και εικαστικών για παιδιά με θέμα παραδοσιακά έθιμα, τραγούδια και 
δρώμενα της αποκριάς. 
Κυριακή 16/02/2020 Πλατεία Ρίτσου ώρα 11:00: Παιδικό πρόγραμμα με αποκριάτικα έθιμα, 
παιχνίδια, παραδοσιακά τραγούδια από όλη τη χώρα. Παραδοσιακό γαϊτανάκι, 
αλευρομουτζουρώματα κ.λ.π. 
Σάββατο 22/02/2020 Κ. Πλατεία (ΗΣΑΠ) ώρα 11:00: Αποκριάτικο πάρτι για παιδιά εμπνευσμένο  
από τους ήρωες του Ντίσνεϊ, ηθοποιοί με κουστούμια Μίκη, Ντόναλντ Ντακ, ανιματέρ, παιχνίδια 
με τα παιδιά, κανονάκι που θα εκτοξεύει σερπαντίνες και χαρτοπόλεμος, face painting, μουσική 
με έμπειρο DJ. 
Σάββατο 22/02/2020 Κ. Πλατεία (ΗΣΑΠ) ώρα 20:00: Παραδοσιακοί χοροί από Χορευτικούς και 
Εθνικοτοπικούς Συλλόγους 
Κυριακή 23/02/2020 Λ. Ηρακλείου-Κ. Πλατεία ώρα 12:00: Καρναβαλική Παρέλαση με άρματα και 

γκρουπ καρναβαλιστών-μουσική χορός και τραγούδι με άρωμα Κούβας μετά το πέρας της 

παρέλασης στην Κ. Πλατεία (ΗΣΑΠ) από το συγκρότημα Santa Palabra 

 
Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει ηχητική και φωτιστική κάλυψη, παιδικά προγράμματα, 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, προμήθεια έντυπου υλικού, παραδοσιακά δρώμενα από 
εθνικοτοπικούς Συλλόγους και Χορευτικά, ενοικίαση εξέδρας, ενοικίαση αρμάτων και 
αναλύεται ως κάτωθι: 
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ΟΜΑΔΑ Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ 

 
 
Ενδεικτικό κόστος : 9.039,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Αναλυτικότερα: 
Αριθμός Αρμάτων επτά (7) με την εξής περιγραφή το κάθε ένα:  
 
 

Α/Α ΑΡΜΑ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 
1 Ένα ζευγάρι χορευτών που 

φωτογραφίζονται 4,80 2,50 5,00 
2  Ένας Ρεμπέτης με μπουζούκι σε 

βάρκα 4,70 2,50 5,00 
3  Αρλεκίνος πάνω σε γόνδολα 4,80 2,50 5,00 
4  Ένα γαϊτανάκι 4,80 2,50 3,00 
5 Ατμομηχανή η οποία σέρνει δύο 

βαγόνια φορτωμένα ζαχαρωτά πάνω 
σε ράγες 2,60 2,50 5,00 

6  3 φιγούρες μασκαράδων 4,70 2,50 5,00 
7  Ένας Ρεμπέτης με ακορντεόν 3,50 2,50 5,00 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ, ΠΑΙΔΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 
 

Ενδεικτικό κόστος : 34.720,00€ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Αναλυτικότερα: 
 

1. Για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης της Καρναβαλικής Παρέλασης 
απαιτούνται τα εξής: 
 
Ηχητική κάλυψη της διαδρομής που θα ακολουθήσουν τα άρματα και οι 

καρναβαλιστές με αφετηρία την διασταύρωση των οδών Λ. Ηρακλείου και Δρυάδων, 
διαδρομή κατά μήκος της Λ. Ηρακλείου στη συνέχεια της οδού Κουντουριώτου (στο ύψος 
Βενέτη), αριστερά Μ. Μερκούρη και τερματισμό στην  Κ. Πλατεία (ΗΣΑΠ), συνολικού μήκους 
1.200μ. περίπου. 

 
•Τοποθέτηση κατ’ ελάχιστον 40 ηχητικών σταθμών  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται παρακάτω. 
Στους τουλάχιστον 40 ηχητικούς σταθμούς  θα κατανεμηθούν τουλάχιστον  120 ηχεία εκ των 
οποίων, τουλάχιστον τα 60 ηχεία πρέπει να είναι τύπου Α ή τύπου Β, και τα υπόλοιπα 
δύναται να είναι τύπου Γ ή τύπου Δ, όπως περιγράφονται παρακάτω: 
Τύπος Ηχείου Τεχνική Περιγραφή 
Α ηχείο τουλάχιστον 2 δρόμων και ισχύος τουλάχιστον 600 W RMS 
Β ηχείο τουλάχιστον 2 δρόμων, τύπου line array και ισχύος τουλάχιστον 230 W RMS 
Γ ηχείο τουλάχιστον 2 δρόμων και ισχύος από 299 W RMS έως 599 W RMS 
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Δ ηχείο τουλάχιστον 2 δρόμων, τύπου line array και ισχύος από 199 W RMS έως 229 W RMS 
Η συνολική ισχύς που θα συγκεντρώνουν τα παραπάνω ηχεία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 70.000 W RMS. 
Αρ. Ηχητικών Σταθμών: Τουλάχιστον 40 
Αρ. Ηχείων: Τουλάχιστον 120 (εκ των οποίων τουλάχιστον τα 60 ηχεία πρέπει να είναι τύπου 
Α ή τύπου Β και τα υπόλοιπα τύπου Γ ή τύπου Δ) 
Ηχεία Τύπου Α ή ΤύπουΒ: Τουλάχιστον τα 60 
Ηχεία Τύπου Γ ή Τύπου Δ: Τα υπόλοιπα 
Ελάχιστη συνολική ισχύς των παραπάνω ηχείων: Τουλάχιστον 70.000 W RMS. 
 
Οι  40  ηχητικοί σταθμοί θα βρίσκονται πάνω σε εξέδρες (όχι τρίποδα ) τουλάχιστον 1,7 
μέτρα από το έδαφος με τις χιαστές στα πόδια για ασφάλεια και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τοποθετήσει σιδερένια κιγκλιδώματα (περίφραξη)  γύρω από σε κάθε 
σταθμό . 
 
Εκ των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον 40 ηχητικών σταθμών, σε τουλάχιστον 20 θα είναι 
εγκατεστημένο το λιγότερο 1 ηχείο Subwoofer, διαμέτρου 18’’ και άνω. Η συνολική ισχύς των 
εγκατεστημένων στους σταθμούς Subwoofer πρέπει να είναι τουλάχιστον  W 20.000 RMS. 
Είναι αποδεκτά και αυτοενισχυόμενα ηχεία και subwoofer, τουλάχιστον ίδιας ισχύος και ίδιας 
ποσότητας. 
Επίσης πρέπει να διατίθενται: 
-Τα απαραίτητα ενισχυτικά για τα εγκατεστημένα ηχεία. 
-Ενεργά crossover και διατάξεις delay  εφόσον απαιτούνται. 
Όλη η ηχητική κάλυψη θα πρέπει να είναι καλωδιακή και όχι ασύρματη . 
Στο μέσον της διαδρομής της Καρναβαλικής παρέλασης, σε σημείο που θα υποδειχθεί από το 
Δήμο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας 2 ασύρματων μικροφώνων. 
 
Ο τύπος των σταθμών στους οποίους θα τοποθετηθεί ο ηχητικός εξοπλισμός πρέπει να είναι 
καλαίσθητος, ασφαλής για τους εργαζόμενους και τους πολίτες, να δίνει δυνατότητα 
πρόσβασης για έλεγχο και χειρισμό του εξοπλισμού, να δίνει δυνατότητα ασφαλούς 
τοποθέτησης των δορυφόρων στο ύψος των 2 μέτρων τουλάχιστον από το πεζοδρόμιο και 
να κατευθύνει τα ηχεία στο κέντρο του δρόμου με διαφορετική γωνία ως προς τη νοητή 
ευθεία αυτού. 
Ο ανάδοχος πριν την έναρξη εργασιών τοποθέτησης των ηχητικών σταθμών και του λοιπού 
εξοπλισμού οφείλει να υποβάλλει αίτημα και να διασφαλίσει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου από τον Δήμο Ηρακλείου. Αντίγραφο της άδειας προσκομίζει πριν την έναρξη των 
εργασιών. 
Οι ρυθμίσεις και ο χειρισμός του συνόλου των σταθμών πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 
υπάρχει ενιαίο υψηλής απόδοσης και ποιότητας αποτέλεσμα χωρίς κενά ή/και διακυμάνσεις 
που το υποβαθμίζουν συνολικά, πιο συγκεκριμένα πρέπει: 
-να παρέχουν ομοιόμορφη ηχητική κάλυψη σε όλη την περιοχή που τοποθετούνται, 
-να έχουν καλής ποιότητας ήχο, με ηχητικές στάθμες σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
 
●Επιπλέον για την  ηχητική κάλυψη των παιδικών δρώμενων απαιτούνται: 
-Κυριακή 16/02/2020 στην Καναπίτσα  (Αγ. Νεκτάριος) 
2 ηχεία 15” με βάσεις αυτοενισχυόμενα ή παθητικά με ενισχυτή, Κονσόλα ήχου 6 καναλιών, 
Μίκτης, Dj set, 2 ασύρματα μικρόφωνα,2 ενσύρματα μικρόφωνα, λοιπός εξοπλισμός  
(καλώδια σύνδεσης ήχου & ρεύματος). Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια  με το 
απαραίτητο προσωπικό  
-Κυριακή 16/02/2020 στην πλατεία Ρίτσου 
2 ηχεία 15” με βάσεις αυτοενισχυόμενα ή παθητικά με ενισχυτή,Κονσόλα ήχου 6 καναλιών 
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Μίκτης, Dj set, 2 ασύρματα μικρόφωνα,2 ενσύρματα μικρόφωνα,λοιπός εξοπλισμός (καλώδια 
σύνδεσης ήχου & ρεύματος). Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια  με το απαραίτητο 
προσωπικό  
-Σάββατο 22/02/2020 Κεντρική Πλατεία (ΗΣΑΠ): 
4 ηχεία 15” με βάσεις αυτοενισχυόμενα ή παθητικά με ενισχυτή,Κονσόλα ήχου 6 καναλιών, 
Μίκτης, Dj set, 2 ασύρματα μικρόφωνα, 2 ενσύρματα μικρόφωνα, λοιπός εξοπλισμός 
(καλώδια σύνδεσης ήχου & ρεύματος). Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια  με το 
απαραίτητο προσωπικό  
●Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των Παραδοσιακών Δρώμενων το Σάββατο 
22/02/2020 στην Κεντρική Πλατεία (ΗΣΑΠ)  απαιτούνται: 
4 ηχεία 15” τουλάχιστον 600 W RMS έκαστο με βάσεις αυτοενισχυόμενα ή παθητικά με 
ενισχυτή, Κονσόλα ήχου 6 καναλιών,CD player ή laptop για την αναπαραγωγή μουσικής,2 
μικρόφωνα,4 προβολείς υψηλής πίεσης με βάσεις για τον φωτισμό της σκηνής, λοιπός 
εξοπλισμός (καλώδια σύνδεσης ήχου & ρεύματος). Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια  
με το απαραίτητο προσωπικό  
● Για την ηχητική κάλυψη της Μουσικής Συναυλίας μετά το πέρας της παρέλασης την 
Κυριακή 23/02/2020 στην Κεντρική Πλατεία (ΗΣΑΠ) απαιτούνται: 
Ηχοσύστημα 3 ή 4 δρόμων (subwoofer – δορυφόροι) συνολικής ισχύος 12.000 W Rms 
Ψηφιακή κονσόλα ήχου 32 εισόδων, 7 ηχεία monitors 15 ιντσών ελάχιστης ισχύος 500 W 
Rms (ανά τεμάχιο),2 ηχεία side monitors με βάσεις, 15 ιντσών, ελάχιστης ισχύος 500 W 
Rms(ανά τεμάχιο),7 μικρόφωνα φωνής, 12 μικρόφωνα οργάνων,7 D.I., 
Απαιτούμενο backline : Ενισχυτής μπάσου (Ampeq - SWR),όλες οι απαιτούμενες καλωδιώσεις 
Τριφασικός πίνακας ρεύματος με ενσωματωμένο ρελέ διαφυγής, Καλώδια παροχής ρεύματος 
60 μέτρα.Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια  με το απαραίτητο προσωπικό  
 
ΗΧΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 
Οι σταθμοί που θα τοποθετηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένοι και 
περιφραγμένοι, να διαθέτουν ενημερωτική πινακίδα ασφάλειας και ανακλαστικά διακριτικά 
ώστε να είναι διακριτοί το βράδυ, σύμφωνα με την νομοθεσία περί ασφάλειας. 
Ο Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να προσκομίσει χάρτη με τα 40 
τουλάχιστον σημεία τοποθέτησης των σταθμών, όπως επίσης και την τεχνική περιγραφή του 
εξοπλισμού που θα φέρει κάθε σταθμός προκειμένου να εγκριθεί για εφαρμογή από τον Δήμο  
Ηρακλείου. Ο Δήμος  Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την κατανομή του 
εξοπλισμού στα 40 σημεία, και να μεταβάλει τον αριθμό των σημείων (αύξηση ή μείωση έως 
5 σημεία) χωρίς να μειωθεί το σύνολο του παρεχόμενου εξοπλισμού και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της για την παροχή της υπηρεσίας 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο εξοπλισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού, 
πρέπει να είναι σε ποσότητα και σε τεχνικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ίδια των 
ζητούμενων. 
Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι ιδιόκτητος ή να έχει διασφαλισθεί και με άλλο τρόπο. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πιστοποιούνται με τα 
επίσημα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών τα οποία θα συνοδεύουν την Τεχνική 
Προσφορά των υποψηφίων. Σε περίπτωση που κατατεθεί Τεχνική Προσφορά που δεν 
συνοδεύεται από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών θα αποκλείεται από τη 
διαδικασία 
 
Πρόσβαση και έλεγχος στοιχείων εξοπλισμού 
Όλος ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να έχει ευδιάκριτα τα στοιχεία των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του (ορατή ετικέτα κατασκευαστή με τύπο, μοντέλο και άλλα στοιχεία) για 
τους ελέγχους που θα διενεργηθούν και η τοποθέτησή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
μην εμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτά. 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 
Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου τίθενται οι παρακάτω υποχρεώσεις ως προς το 
απασχολούμενο προσωπικό /συνεργάτες: 
1. Για την υλοποίηση και την εποπτεία της λειτουργίας του ηχητικού συστήματος πρέπει να 
απασχολήσει τουλάχιστον 1 Ηλεκτρονικό. Η ελάχιστη περίοδος απασχόλησής του ορίζεται 
από τις 21/02/2020 έως και τις 23/02/2020 
2. Για τη διενέργεια της ηχοληψίας πρέπει να απασχολήσει τουλάχιστον έναν Ηχολήπτη, και 
για χρονική περίοδο τουλάχιστον από τις 21/02/2020 μέχρι και την Κυριακή 23/02/2020. 
3. Για τη διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας πρέπει να διαθέτει Τεχνικό 
Ασφάλειας, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας αλλά και την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Για τη εποπτεία της λειτουργίας της εγκατάστασης, τη διασφάλιση της βέλτιστης 
λειτουργίας της και για την αποφυγή ατυχημάτων απαιτείται να διαθέτει την Κυριακή 
23/02/2020 τουλάχιστον 5 χειριστές ηχητικών σταθμών. Οι χειριστές πρέπει να 
απασχολούνται τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη παρέλαση δηλαδή το αργότερο από τις 08:00 
στις 23/02/2020 και μέχρι το πέρας της παρέλασης. 
Το Σάββατο 22/02/2020 και στις 10:00 όλη η εγκατάσταση πρέπει να είναι έτοιμη και 
λειτουργική σε όλη την έκτασή της και θα ξεκινήσει η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισμού από τον Δήμο  Ηρακλείου η οποία θα ολοκληρωθεί εντός ολίγων ωρών, και θα 
συμπληρωθεί έντυπο καταγραφής (η επιλογή του περιεχομένου του εντύπου είναι στην 
κρίση της υπηρεσίας). 
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, 
που απασχολείται για τις υπηρεσίες, στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ κλπ) σύμφωνα με τις σχετικές για τους οργανισμούς αυτούς 
διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες 
από το Κράτος. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει γνώση της διαθέσιμης ηλεκτρικής εγκατάστασης 
για την τροφοδοσία του εξοπλισμού και με την Τεχνική Έκθεση καταθέτει και υπεύθυνη 
δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όπου αναφέρει: 

«Έχω λάβει υπ’ όψιν  τις συνθήκες του έργου, τις θέσεις των υφιστάμενων παροχών 
ρεύματος και της κατάστασης των πινάκων αυτών. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αύξηση των 
παροχών αυτών (ισχύς ή/και ποσότητα) οι διαδικασίες θα γίνουν με κόστος και ευθύνη του 
αναδόχου».  Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει στην Τεχνική Έκθεση να αναφέρει τα 
πρόσθετα σημεία ή τις πιθανές αυξήσεις ισχύος που θεωρεί απαραίτητες. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Οι ρυθμίσεις και ο χειρισμός του συνόλου του εξοπλισμού από τον ανάδοχο πρέπει να είναι 
τέτοιος ώστε να υπάρχει ενιαίο υψηλής απόδοσης και ποιότητας αποτέλεσμα χωρίς κενά 
ή/και διακυμάνσεις που το υποβαθμίζουν συνολικά, πιο συγκεκριμένα πρέπει: 
1) να παρέχουν ομοιόμορφη ηχητική κάλυψη σε όλη την περιοχή που τοποθετούνται, 
2) να έχουν καλής ποιότητας ήχο, με ηχητικές στάθμες σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόμο αναγκαίων μέτρων ασφαλείας 
και έχει προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί είτε σε 
εργαζόμενο είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. 
Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των επισκεπτών από τον εξοπλισμό, τον 
τρόπο τοποθέτησής του και σύνδεσής του με τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος 
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Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις απαιτήσεις 
ασφάλειας και ισχύος σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του τροφοδοτούμενου 
εξοπλισμού.  
Ο Δήμος διαθέτει παροχές ρεύματος σε έξι (6) σημεία της διαδρομής της Καρναβαλικής 
παρέλασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρείς (3) γεννήτριες min 20KWA 
έκαστην, στα σημεία που δεν είναι δυνατή η παροχή ρεύματος από το Δήμο.   
 Ο ανάδοχος έχει την αστική ευθύνη για την ασφάλεια του ηχητικού και απαραίτητου 
βοηθητικού εξοπλισμού για την τοποθέτηση και λειτουργία του ως προς τους εργαζόμενους – 
χειριστές του, τους πολίτες που θα παρακολουθούν και θα κινούνται στις εκδηλώσεις. 
Για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των πολιτών ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον 5 φορητούς πυροσβεστήρες (3 διοξειδίου και 2 κόνεως) στο Σταθμό του ΗΣΑΠ. 
Ο τύπος των πυροσβεστήρων πρέπει να είναι κατάλληλος για ηλεκτρικό ρεύμα και ηχητικό 
εξοπλισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Οι φορητοί πυροσβεστήρες 
πρέπει να είναι ελεγμένοι από αρμόδιο φορέα και ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
κάποιο έγγραφο (τιμολόγιο ή τεχνική προδιαγραφή) για αυτούς. 
Ο ανάδοχος οφείλει εντός μισής ώρας από το πέρας της παρέλασης να διακόψει με ασφάλεια 
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους ηχητικούς πύργους και στον λοιπό 
εξοπλισμό. 
Ο ανάδοχος οφείλει εντός 2 ωρών από το πέρας της παρέλασης να έχει αποξηλώσει και 
απομακρύνει όλο τον ηχητικό και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό των πύργων που 
καταλαμβάνουν μέρος του οδοστρώματος. 
Ο ανάδοχος οφείλει εντός 48 ωρών από το πέρας της παρέλασης να έχει αποξηλώσει και 
απομακρύνει όλο τον ηχητικό και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό όπως και τις καλωδιώσεις που 
έχει εγκαταστήσει για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που προκληθούν βλάβες συνεπεία της πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών 
του οφείλει να τις αποκαταστήσει. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση  όλες τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων Αρχών που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και που αναφέρονται σε υποδεικνυούμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφάλειας, υγιεινής κ.λ.π.. 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη να φυλάσσει τον ηχητικό και 
λοιπό εξοπλισμό. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου Ηρακλείου εφόσον απαιτηθεί, να μεριμνήσει για την λήψη κατάλληλων 
φωτογραφιών κατά τις φάσεις εκτέλεσης του έργου. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση μετά την εγκατάσταση των ηχητικών σταθμών και μέχρι το 
Σάββατο 22/02/2020 και ώρα 10:00 να εκτελέσει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες όλες 
τις δοκιμές των εγκαταστάσεων που χρειάζονται οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι να 
πραγματοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα που απαιτούνται για την ποιοτική απόδοση 
του εγκατεστημένου συστήματος. 
Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης του ηχητικού και λοιπού 
εξοπλισμού χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή να αναλάβει τον χειρισμό, τη λειτουργία και συντήρηση 
των ηχητικών εγκαταστάσεων. Οι εταιρείες και τα μοντέλα όπου τυχόν αναφέρονται είναι 
ενδεικτικά και όχι υποχρεωτικά και γι’ αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται μόνο στο 
να παρέχουν εξοπλισμό τουλάχιστον αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών (οι οποίες 
τεκμηριώνονται από τα επίσημα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή τους). 
Το κόστος που αφορά την εγκατάσταση του ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού βαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
-Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού και λοιπού εξοπλισμού είναι ευθύνη και 
βαρύνει τον ανάδοχο. 
-Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των κατά νόμο αναγκαίων μέτρων 
ασφαλείας και έχει προσωπική αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί είτε σε 
εργαζόμενο είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. 
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ΟΜΑΔΑ Γ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στις 16/02/2020 (Πλ. 
Ρίτσου) 
Ενδεικτικό κόστος: 744,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
 
Παιδικό πρόγραμμα με αποκριάτικα έθιμα, παιχνίδια, παραδοσιακά τραγούδια από όλη τη 
χώρα. Παραδοσιακό γαϊτανάκι, αλευρομουτζουρώματα κ.λ.π. 
 
ΟΜΑΔΑ Δ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στις 22/02/2020 (Κ. 
Πλατεία) 
Ενδεικτικό κόστος 3.162,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
 
Αποκριάτικο πάρτι για παιδιά εμπνευσμένο  από τους ήρωες του Ντίσνεϊ, ηθοποιοί με 
κουστούμια Μίκη, Ντόναλντ Ντακ, ανιματέρ, παιχνίδια με τα παιδιά, κανονάκι που θα 
εκτοξεύει σερπαντίνες και χαρτοπόλεμος, face painting, μουσική με έμπειρο DJ. 
 
ΟΜΑΔΑ Ε ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στις 15/02/2020 (Πλ. Αγ. 
Λουκά) 
Ενδεικτικό κόστος 744,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
 
Προβολή ταινίας με τίτλο Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό. Μασκότ της Στρουμφίτας και 
του Μπαμπαστρουφ θα υποδεχτούν και θα φωτογραφηθούν με τους μικρούς μας φίλους. 
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Ενδεικτικό κόστος: 1.612,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
 
1. Flyer, Διάσταση (Α5),   Χαρτί απλό,  4χρωμία, 2 όψεις,  
2. Αφίσες, διάσταση 0,40x0,60 χαρτί απλό 4χρωμια, 1 όψη, 1 μακέτα   
3. Πανό, εκτυπωμένος μουσαμάς, διάσταση 1,00x4,00, 4χρωμια, 1 όψη 
 
ΟΜΑΔΑ Ζ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 
Ενδεικτικό κόστος: 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
 
Εξέδρα 48 τ.μ. ως εξής: 6,00μ Χ 7,00μ.(κεντρική σκηνή), εξέδρα 1,00 Χ 1,00 Χ 2 τεμ.(για βάσεις 
ηχείων), εξέδρα 2,00μ Χ 1,00μ.Χ 2τεμ.(εξέδρα ηχολήπτη) ύψος περίπου 1,50 m, σε σημείο  που 
θα υποδειχθεί από τον Δήμο, στην Κ. Πλατεία (ΗΣΑΠ). 
 
ΟΜΑΔΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 
Ενδεικτικό κόστος: 1.419,80 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
 
Εκφώνηση του Καρναβαλιού στις 23/02/2020, παρουσίαση των αρμάτων και των γκρουπ 
των καρναβαλιστών, από παρουσιαστή/τρια  με εμπειρία στην παρουσίαση καρναβαλικών 
εκδηλώσεων 
 

            Ηράκλειο  Αττικής 31/10/19 
             
               Η Συντάξασα                                     Ο Προϊστάμενος   Θεωρήθηκε  
                                                Τμήματος Πολιτισμού                Η Διευθύντρια 
     
 
             Σ. Καραβαγγέλη   Ι. Παντελάκης                  Κ. Σιουλή 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

Φ.Π.Α. 
24% 

 
 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 
 

(€) 

 
ΟΜΑΔΑ Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ 

1. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 7 ΑΡΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ τεμ 1 7.290,00 

 
1.749,60 9.039,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  7.290,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.749,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 9.039,60 

 

ΟΜΑΔΑ Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ, ΠΑΙΔΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 

 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ, 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 

τεμ 1 28.000,00€ 

 
 
 

6.720,00€ 
34.720,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 28.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 6.720,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 34.720,00€ 

 
ΟΜΑΔΑ Γ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (αποκριάτικα 
έθιμα, παιχνίδια, παραδοσιακά 
τραγούδια από όλη τη χώρα. 
Παραδοσιακό γαϊτανάκι, 
αλευρομουτζουρώματα κ.λ.π.) 

    τεμ 1 600,00€ 

 
 

144,00€ 
744,00€ 

                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 600,00€ 

Φ.Π.Α. 24%  144,00€ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

 
        744,00€ 

 
ΟΜΑΔΑ Δ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Αποκριάτικο 
πάρτι για παιδιά εμπνευσμένο  από 
τους ήρωες του Ντίσνεϊ, ηθοποιοί με 
κουστούμια Μίκη, Ντόναλντ Ντακ, 
ανιματέρ, παιχνίδια με τα παιδιά, 
κανονάκι που θα εκτοξεύει 
σερπαντίνες και χαρτοπόλεμος, face 
painting, μουσική με έμπειρο DJ) 

τεμ. 1 2.550,00€ 

 
 

 
 

612,00€ 3.162,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 2.550,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 612,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 3.162,00€ 

     

 
ΟΜΑΔΑ E ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ      
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Προβολή ταινίας 
με τίτλο Τα Στρουμφάκια: Το χαμένο 
χωριό. Μασκότ της Στρουμφίτας και 
του Μπαμπαστρουφ θα υποδεχτουν 
και θα φωτογραφηθούν με τους 
μικρούς μας φίλους) 

 
 

τεμ. 

 
 

1 

 
 
 

600,00€ 

 
 

144,00€ 

 
 

744,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 600,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 144,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 744,00€ 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1. Flyer, Διάσταση (Α5),  Χαρτί απλό,  
4χρωμία, 2 όψεις, 

τεμ. 15.000 0,04λ. 
 

144,00€ 
744,00€ 

2. Αφίσες, διάσταση 0,40x0,60 χαρτί 
απλό 4χρωμια, 1 όψη, 1 μακέτα   

τεμ. 200 1,50€ 
 

72,00€ 
372,00€ 

3. Πανό, εκτυπωμένος μουσαμάς, 
διάσταση 1,00x4,00, 4χρωμια, 1 όψη 

τεμ. 5 80,00€ 
 

96,00€ 
496,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 1.300,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 312,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 1.612,00€ 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
ΕΞΕΔΡΑΣ  

τεμ. 1 1.000,00 
 

240,00€ 
1.240,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 

1.000,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 

240,00€ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 

1.240,00€ 

 
ΟΜΑΔΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ  

τεμ. 1 1.145,00€ 
 

274,80€ 
1.419,80€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 

1.145,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 

274,80€ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 

1.419,80€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ (Α-Η) 

42.485,00 

 
Φ.Π.Α 24% 

10.196,40€ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΟΜΑΔΩΝ (Α-Η) 

52.681,40€ 

 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 52.681,40 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α.00-6443.017 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ. έτους 2019 ποσό 1 ευρώ και για το 2020 52.680,40 ευρώ.  

            Ηράκλειο  Αττικής 31/10/19 
 

                 
 Η Συντάξασα                                              Ο Προϊστάμενος  Θεωρήθηκε 
                                              Τμήματος Πολιτισμού               Η Διευθύντρια 
     

 
Σ. Καραβαγγέλη           Ι. Παντελάκης                            Κ. Σιουλή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

                  Α. Μ. : ΔΠΑΠ  13/2019 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ισχύουσες Διατάξεις  
Η διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού και η ανάληψη της υπηρεσίας, διέπονται από τις 
διατάξεις:  

1. Ο Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α’ 160/08.08.14)  
2. Ο Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.14)  

3. Ο Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.12)  
4. Ο Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.10)  
5. Ο Ν.3548/07 (ΦΕΚ Α΄68/20.03.07)  

6. Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄114/08.06.06)  
7. Ο Ν.3054/02 (ΦΕΚ Α΄230/02.10.02)  
8. Ο Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/01.02.95)  
9. Ο Ν. 4412/16  (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.16) 

10. Ο Ν.4555/18  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»   
11. Ο Ν. 4605/19 (ΦΕΚ Α΄ 52/01.04.19) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 43 και 44 
12. Ο Ν. 4623/19 (ΦΕΚ Α΄  134/09.08.19 )και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 3 
13. Ο Ν. 4625/19 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.08.19 ) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 14 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Προϋπολογισμός  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, για τα ως άνω οριζόμενα αντικείμενα έχει εκτιμηθεί συνολικά 
στο ποσό των 52.681,40 €  (συμπ/νου Φ.Π.Α).  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η συγγραφή αυτή αφορά την ενοικίαση αρμάτων, την παροχή υπηρεσίας ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων, της παροχής υπηρεσίας παιδικών προγραμμάτων, 
της παροχής υπηρεσίας ενοικίασης εξέδρας και της προμήθειας έντυπου υλικού για την 
πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων και  καρναβαλικής παρέλασης με την 
συμμετοχή φορέων, συλλόγων και δημοτών της περιοχής μας.  
Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό   των πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων 
ογδόντα ενός  ευρώ και σαράντα λεπτών (52.681,40 €) συμπ/νου ΦΠΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος οι ανάδοχοι θα κληθούν για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών. Με την υπογραφή της σύμβασης θα 
καθορισθεί και ο χρονολογικός τρόπος και τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας-εργασίας-
προμήθειας. Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.  
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται όπως παρακάτω: 
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Με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, oι ανάδοχοι θα εκδώσουν 
τιμολόγιο. Στη συνέχεια η οικονομική υπηρεσία θα εκδώσει ισόποσο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής, συνοδευόμενο με όλα τα απαραίτητα  δικαιολογητικά και θα παραδοθεί προς 
εξόφληση 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δεν μπορεί να προκύψει από 
μέρους τους ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο   
Οι υπηρεσίες – εργασίες-προμήθειες  θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3463/2006 και του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»)  με  βάση την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά καθώς και 
τις διατάξεις των Ν. 4605/2019, Ν.4623/2019, Ν.4625/2019 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Χρόνος-τρόπος εκτέλεσης των εργασιών  
Ως χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών-εργασιών- προμηθειών ορίζεται το χρονικό διάστημα 
από 14/02/2020 έως και 23/02/2020. Όπου στις 23/02/2020 θα διεξαχθεί η καρναβαλική 
παρέλαση των αρμάτων με την συμμετοχή δημοτών – φορέων του Δήμου μας.  
Οι εκδηλώσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα που θα έχει 
καταρτίσει η Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου  
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της έναρξης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των 
εργασιών ή ενδιάμεση παύση, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος των αναδόχων ποινική ρήτρα 
ίση προς τριακόσια ευρώ (€300) ημερησίως για κάθε ημέρα καθυστέρησης ή διακοπής. Μετά 
την παρέλευση δέκα (10) ημερών διακοπής εργασιών, οι ανάδοχοι δύνανται να κηρυχθούν 
έκπτωτοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.28/80, Αρ.50. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επι του καθαρού 
ποσού.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Πλημμελής Εκτέλεση Εργασιών  
Αν οι εργασίες εκτελούνται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή 
εκτελούνται πλημμελώς, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να βελτιώσουν την παροχή των 
υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής 
εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, η επιτροπή μπορεί να προβεί στην 
τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος και για λογαριασμό των αναδόχων και κατά τον 
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου τρόπο. Για την κάλυψη των 
σχετικών δαπανών θα χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης των αναδόχων.  
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Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τους αναδόχους σε περίπτωση 
κακοτεχνιών ή βλαβών που προκλήθηκαν από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του 
αναδόχου ή άλλων παραλείψεών του.  
Για την κάλυψη τμήματος των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των αναδόχων.  
Όλες οι κατασκευές και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν οι ανάδοχοι για τις εκδηλώσεις 
θα πρέπει να είναι ασφαλή και να φέρουν την κατάλληλη αδειοδότηση όπου χρειάζεται.  
Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα μέτρα για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων 
εργαζομένων, διερχόμενων πεζών, παρευρισκόμενων στις εκδηλώσεις και γενικά ζημιών 
οποιασδήποτε φύσεως έχοντας απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Παραλαβή  
Οι Υπηρεσίες-εργασίες-προμήθειες θα παραληφθούν από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής 
και κατόπιν σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από το Τμήμα Πολιτισμού 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Πληρωμές Αναδόχων  
 

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών και προμηθειών θα γίνει, μετά την οριστική, 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων ειδών από τις αρμόδιες 
επιτροπές παραλαβής και παρακολούθησης.  

2. Όλες οι πληρωμές των Αναδόχων υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, 
τέλη, δασμούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ κατά τις κείμενες 
διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της Δημοπρασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
Προστίθεται κράτηση ύψους 0,10% για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.3, άρθρο 4 του Ν.4013/2011, Εγκύκλιος 29, 
Δ17α/302/7/Φ.Ν. 463/03.11.2012/ΑΔΑ:Β4ΣΠΛ-ΚΦ4). 

3. Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, με την έκδοση του  
αντίστοιχου  χρηματικού εντάλματος  πληρωμής στο όνομα των δικαιούχων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 
των δήμων και κοινοτήτων" και σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής και 
πληρωμής του  Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε με το  Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». 
με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων 
απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η πληρωμή θα 
γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της 
αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκεινται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές διατάξεις. 

 
Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των Αναδόχων είναι τα   
εξής: 
α. Τιμολόγιο του Αναδόχου. 
β. Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το παραστατικό είναι τιμολόγιο και δεν 
φέρει την ένδειξη ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ. 
γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 
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δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι ανάδοχοι του διαγωνισμού  
βαρύνονται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης 

4. Σε περίπτωση που η πληρωμή των αναδόχων καθυστερήσει από το Δήμο εξήντα (60) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτούς, ο Δήμος καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τους συμβασιούχους. 
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους 
 
Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε 
γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Oι ανάδοχοι οφείλουν να τηρούν τούς 
όρους της σύμβασης και να παραδίδουν εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην 
Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
Για όσα δεν έγινε ρητή πρόβλεψη στην παρούσα διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής τεύχη, 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
 

            Ηράκλειο  Αττικής 31/10/19 
                  
     

 Η Συντάξασα                                        Ο Προϊστάμενος    Θεωρήθηκε  
                                                   Τμήματος Πολιτισμού             Η Διευθύντρια 
     

 
 

Σ. Καραβαγγέλη      Ι. Παντελάκης                   Κ. Σιουλή 


