ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Τηλ. 2131601833-2131601824

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η µελέτη αφορά την ηχητική κάλυψη καθώς και την παρουσίαση και οργάνωση
µουσικοθεατρικών δρώµενων τα οποία θα πραγµατοποιηθούν στο Βεάκειο Θέατρο
για τα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης .(ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά
την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
Το κόστος δαπάνης θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6474.03 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2018 .
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α ΘΕΜΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ (€)

Ηχητική κάλυψη
(όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην
Τεχνική Περιγραφή)
1.

Ένα σύστηµα ∆εκαέξι
ηχείων τύπου Line
Array τεσσάρων
δρόµων ικανό να
καλύψει οµοιόµορφα
όλο το Θέατρο (LAcoustics, d&b,
Meyer, EV) µε τα
ενισχυτικά και τους
επεξεργαστές τους

200 €

200 €

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τέσσερα Sub 2x18”
µεγάλής ισχύος (LAcoustics, d&b,
Meyer, EV) µε τα
ενισχυτικά και τους
επεξεργαστές τους

ΤΕΜΑΧΙΟ

Έξι monitor ελάχιστο
500w µε τα ενισχυτικά
και τους επεξεργαστές
τους

ΤΕΜΑΧΙΟ

∆υο κονσόλες ήχου
64 in 24 out στα 96
kHz Sample rate
∆ύο Side Fill µε τα
ενισχυτικά τους

ΤΕΜΑΧΙΟ

∆έκα ασύρµατα
µικρόφωνα κεφαλής
Πέντε επώνυµα
µικρόφωνα για φωνές
και όργανα
Οκτώ επώνυµα
µικρόφωνα πυκνωτικά
χορωδίας
Έξι επώνυµα Di box

ΤΕΜΑΧΙΟ

10. Οκτώ βάσεις

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

25 €

100 €

6

16,5 €

99 €

150 €

300 €

50 €

100 €

10

10 €

100 €

5

2€

10 €

8

2,5 €

20 €

6

2,5 €

15 €

8

1,25 €

10 €

2
2

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

µικροφώνων,

11. Οκτώ ανάλογα

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

1,25 €

10 €

βαρέος τύπου
Ένα CD Player

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

10 €

10 €

10 €

10 €

12.
13.

Οι απαραίτητες
καλωδιώσεις

Σύνολο Οµάδας Α΄: 984 €

Φ.Π.Α. 24%: 236,16 €

Σύνολο συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α:

1.220,16 €

ΟΜΑ∆Α Β΄
Α/Α ΘΕΜΑ

1)

2)
3)

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΤΑ
Σ

Οργάνωση-Παρουσίαση
Εκδήλωσης
∆ιδασκαλία και Συγγραφή
Χορευτικών –ΜουσικώνΘεατρικών ∆ρώµενων
Μουσική διδασκαλία
Παρουσίαση µε δύο Παρουσιαστές

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ
(€)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

800(€)

800(€)

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

1
1

400(€)
300(€)
Σύνολο
Οµάδα Β΄

400(€)
300(€)
1.500,00(€)

Σύνολο Οµάδας Β΄:

1.500,00 €

Φ.Π.Α. 24%: 360 €

1.860 €

Σύνολο συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α:

Σύνολο Οµάδων Α΄+ Β

:

2.484,00

Φ.Π.Α. 24% :
596,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
3.080, 16

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή

Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Τηλ. 2131601833 -2131601824

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Γενικά:

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών και ο ανάδοχος
δε δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε
µιας από αυτές σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης.
Στην
ανωτέρω
αµοιβή
περιλαµβάνεται και το σύνολο των άµεσων και έµµεσων γενικών και ειδικών υποστηρικτικών
και λειτουργικών δαπανών του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών.

ΟΜΑ∆Α Α΄
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α ΘΕΜΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆
ΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ηχητική κάλυψη
(όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην
Τεχνική Περιγραφή)
1.

Ένα σύστηµα ∆εκαέξι
ηχείων τύπου Line
Array τεσσάρων
δρόµων ικανό να
καλύψει οµοιόµορφα
όλο το Θέατρο (LAcoustics, d&b,
Meyer, EV) µε τα
ενισχυτικά και τους
επεξεργαστές τους

ΤΕΜΑΧΙΟ

200 €

∆ιακόσια Ευρώ

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τέσσερα Sub 2x18”
µεγάλής ισχύος (LAcoustics, d&b,
Meyer, EV) µε τα
ενισχυτικά και τους
επεξεργαστές τους

ΤΕΜΑΧΙΟ
25 €

Έξι monitor ελάχιστο
500w µε τα ενισχυτικά
και τους επεξεργαστές
τους

ΤΕΜΑΧΙΟ

∆υο κονσόλες ήχου
64 in 24 out στα 96
kHz Sample rate
∆ύο Side Fill µε τα
ενισχυτικά τους

ΤΕΜΑΧΙΟ

∆έκα ασύρµατα
µικρόφωνα κεφαλής
Πέντε επώνυµα
µικρόφωνα για φωνές
και όργανα
Οκτώ επώνυµα
µικρόφωνα πυκνωτικά
χορωδίας
Έξι επώνυµα Di box

ΤΕΜΑΧΙΟ

16,5 €

∆έκα έξι Ευρώ και πέντε
λεπτά

150 €

Εκατόν πενήντα Ευρώ

ΤΕΜΑΧΙΟ
50 €

Πενήντα Ευρώ

10 €

∆έκα Ευρώ

ΤΕΜΑΧΙΟ
2€

Οκτώ βάσεις
µικροφώνων,

2,5 €

1,25 €
ΤΕΜΑΧΙΟ

1,25 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

10 €

Οι απαραίτητες
καλωδιώσεις

∆ύο Ευρώ και πενήντα λεπτά

ΤΕΜΑΧΙΟ

βαρέος τύπου
Ένα CD Player

13.

∆ύο Ευρώ και πενήντα λεπτά

ΤΕΜΑΧΙΟ

11. Οκτώ ανάλογα
12.

∆ύο Ευρώ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,5 €
10.

Είκοσι πέντε Ευρώ

10 €

Ένα Ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτά
Ένα Ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτά
∆έκα Ευρώ
∆έκα Ευρώ

ΟΜΑ∆Α Β΄
Α/Α ΘΕΜΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΤΑ
Σ

2)

Οργάνωση-Παρουσίαση
Εκδήλωσης
∆ιδασκαλία και Συγγραφή
Χορευτικών –ΜουσικώνΘεατρικών ∆ρώµενων
Μουσική διδασκαλία

3)

Παρουσίαση µε δύο Παρουσιαστές

1)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Α
Σ

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

800(€)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

400(€)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

300(€)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Οκτακόσια Ευρώ
Τετρακόσια
Ευρώ
Τριακόσια
Ευρώ

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευαγγελία Αγαλοπούλου Πετράκου
Γιαννίκου ∆ήµητρα
Τηλ. 2131601833-2131601824

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών για την
ηχητική κάλυψη καθώς την παρουσίαση και οργάνωση

µουσικοθεατρικών

δρώµενων τα οποία θα πραγµατοποιηθούν στο Βεάκειο Θέατρο για τα έντεκα (11)
Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης .(ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά την
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των #.3.080,16 # €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

και βαρύνει τον οικείο

Κ.Α

15.6474.03 του

προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2018.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της Υπηρεσίας διέπεται από τα κάτωθι:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) « ∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων
Προµηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 118(προσαρµογή
στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
♦ 2. Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
♦ 3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
♦ 4. Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
♦

♦ 5. Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα
Προστιθέµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Φόρου

♦ 6. Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων» του Κεφαλαίου Α΄ Μείωση ∆ιοικητικών ΒαρώνΑπλουστεύσεις διαδικασιών του Ν. 4250/25014.
1.

♦ 6. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και
άλλες διατάξεις».
♦ 7. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις που ισχύoυν.
Άρθρο 3ο
Συµβατικά στοιχεία

Συµβατικά στοιχεία της Υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
2. Το τιµολόγιο
3. Η τεχνική περιγραφή.
4. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο : Xρόνος εκτέλεσης εργασίας
Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως σύµφωνα

µε το πρόγραµµα των

εκδηλώσεων που θα παραδοθεί στον ανάδοχο για την άρτια και οµαλή διοργάνωση
των εκδηλώσεων.
Ο Συµβατικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών ανέρχεται από την υπογραφή
της σύµβασης έως Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
Άρθρο 5ο : ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
Ανάδοχος µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας του
δηµοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή /και οργανισµών όπου απαιτείται να
έχει επαγγελµατική δραστηριότητα στην διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων
εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν τη
συγκεκριµένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται µε την αιτιολογία ότι θα
έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα κατά την ελληνική νοµοθεσία.

2.

Απαγορεύεται ο αποκλεισµός υποψηφίων µε κριτήρια την νοµική µορφή τους.
Ωστόσο θα ζητείται ειδικά από τους υποψηφίους που είναι νοµικά πρόσωπα να
µνηµονεύουν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους και τα ονόµατα και τα
επαγγελµατικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα επιφορτίσουν µε
την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής.
Ειδικότερα για την εργασία αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι
νοµικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει τα ανωτέρω προσόντα τουλάχιστον κάποιο
στέλεχός του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά µε «δάνεια εµπειρία» δηλαδή µε
εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποδεδειγµένα δεσµεύεται
για τη συνεργασία του µε τον υποψήφιο για τη συγκεκριµένη εργασία.
Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του την
έδρα της επιχείρησης, το απασχολούµενο προσωπικό και την νοµική µορφή της
επιχείρησης.
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να
προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
1 – Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2 – Φορολογική ενηµερότητα
3 – Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό.
4 – Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα.
Άρθρο 6ο :
Αξιολόγηση προσφορών
Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο
118 του Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόµενο που θα προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον
η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
και έχει προσκοµίσει τα δικαιολογητικά.
Άρθρο 7ο :
Υπογραφή σύµβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η Υπηρεσία υποχρεούται να
προσέλθει εντός του προβλεπόµενου χρόνου(αρθ. 105/Ν. 4412/2016)για την
υπογραφή του συµφωνητικού.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει µε απόφαση ∆.Σ. σύµφωνα µε
τον Ν. 4412/2016 άρθρο 203:
α) στην περίπτωση της παρ. 5 του αρθ. 105 του Ν. 4412/2016
β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφωθεί µε
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας , που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις
κείµενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της
σύµβασης και των παρατάσεων.
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Άρθρο 8ο :
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος για την την Α΄ ΟΜΑ∆Α που αφορά την ηχητική κάλυψη της
εκδήλωσης στο Βεάκειο Θέατρο οφείλει να παραχωρήσει δύο τεχνικούς µε
γνώσεις στο χειρισµό του εξοπλισµού. Ό ηχητικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι
σε άριστη κατάσταση και ικανός να καλύψει τις απαιτήσεις της εκδήλωσης.
Επίσης οφείλει να κάνει δοκιµή καλής λειτουργίας του εξοπλισµού της ηχητικής
κάλυψης µία µέρα πριν την εκδήλωση και υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο,
από αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου Πειραιά Ο εξοπλισµός θα µεταφερθεί στο Βεάκειο
θέατρο µε µεταφορικά µέσα του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της ηχητικής
κάλυψης ή σε περίπτωση βλάβης µηχανηµάτων ο προµηθευτής οφείλει να τα
αντικαταστήσει άµεσα.
Ο ανάδοχος για την Β΄ ΟΜΑ∆Α οφείλει την οργάνωση - παρουσίαση της
εκδήλωσης των µουσικοχορευτικών δρώµενων ,καθώς τη διδασκαλία και τη
συγγραφή θεατρικών δρώµενων που θα παρουσιαστούν από τα µέλη των Κέντρων
Αγάπης & Αλληλεγγύης, στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης που αφορά την τρίτη
ηλικία.. Παράλληλα θα πρέπει να αναλάβει την επιµέλεια και τις διαµορφώσεις των
σκηνικών της εκδήλωσης.
Ο ανάδοχος επίσης οφείλει να συνεργαστεί µε τους αρµόδιους υπαλλήλους του
∆ήµου Πειραιά οι οποίοι θα του δώσουν κατευθυντήριες γραµµές ως προς την
παρουσίαση και την οργάνωση της εκδήλωσης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
1. Άρτια εργασία σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης ,της τεχνικής , και του
επαγγέλµατος
2. Αναπροσαρµογή των περιεχοµένων της εργασίας ανάλογα µε τις παρατηρήσεις
της επιβλέπουσας υπηρεσίας
3. Αναλυτικές προτάσεις µε τεκµηρίωση
4. Παράδοση της εργασίας εµπρόθεσµα
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το
οποίο απασχολεί.
Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από τυχόν
ατυχήµατα στο εργαζόµενο προσωπικό του Αναδόχου και των µεταφορικών του
µέσων , σε ξένη ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων του
αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα
φθοράς.
Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής
Ο ∆ήµος υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του αναδόχου παρέχοντας
κάθε δυνατή διευκόλυνση όπως ενδεικτικά:
1. πρόσβαση στον χώρο των εκδηλώσεων καθώς και την άδεια χρήσης του
εξοπλισµού.
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2. συνεργασία µε την διοίκηση.

3.συνεργασία µε υπηρεσιακούς παράγοντες.
Άρθρο 10ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης
του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά
γεγονότα, καιρικές συνθήκες, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι ,αιφνιδιαστική
απεργία προσωπικού , πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του
εντολοδόχου κ.α στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και
τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 11ο : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές των εργασιών όπως αναφέρονται στο τιµολόγιο θα παραµείνουν
αµετάβλητες καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Χορήγηση προκαταβολής δεν
προβλέπεται .
Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωµής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται
σε 3.080,16 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% .Ολόκληρη η συµβατική αξία θα
πληρωθεί στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών
και µετά από πιστοποίηση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά (Άρθρο 200 Ν. 4412/16).
Άρθρο 13ο : Παραλαβή
Η παραλαβή των παρεχόµενων Υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/16
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Άρθρο 14ο : Φόροι ,τέλη ,κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους ,τέλη, δασµούς, χαρτόσηµα κ.λ.π. καθώς και οι κρατήσεις υπέρ
α) ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% .
β) φόρος εισοδήµατος 8% όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
γ) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
δ) Ασφαλιστικές εισφορές.

Άρθρο 15ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης ,επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ Ε.
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Τηλ. 213 160 1833-213 160 1824

Έξοδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την ηχητική κάλυψη καθώς και την παρουσίαση
και

οργάνωση

χορευτικών-µουσικοθεατρικών

δρώµενων

τα

οποία

θα

πραγµατοποιηθούν στο Βεάκειο Θέατρο για τα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και
Αλληλεγγύης .(ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Πειραιά την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να χρησιµοποιήσει τον κάτωθι
εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης:
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

Ένα σύστηµα ∆εκαέξι ηχείων τύπου Line Array
τεσσάρων δρόµων ικανό να καλύψει οµοιόµορφα
όλο το Θέατρο (L-Acoustics, d&b, Meyer, EV) µε
τα ενισχυτικά και τους επεξεργαστές τους

1

2

Τέσσερα Sub 2x18” µεγάλής ισχύος (LAcoustics, d&b, Meyer, EV) µε τα ενισχυτικά και
τους επεξεργαστές τους

4

3

Έξι monitor ελάχιστο 500w µε τα ενισχυτικά και
τους επεξεργαστές τους

6

4

∆υο κονσόλες ήχου 64 in 24 out στα 96 kHz
Sample rate
∆ύο Side Fill µε τα ενισχυτικά τους

2

10
5

8
9
10

∆έκα ασύρµατα µικρόφωνα κεφαλής
Πέντε επώνυµα µικρόφωνα για φωνές και
όργανα
Οκτώ επώνυµα µικρόφωνα πυκνωτικά χορωδίας
Έξι επώνυµα Di box
Οκτώ βάσεις µικροφώνων,

11
12
13

Οκτώ ανάλογα βαρέος τύπου
Ένα CD Player
Οι απαραίτητες καλωδιώσεις

5
6
7

2

8
6
8
8

1
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις
και σαφείς περιγραφές των ειδών τους καθώς και των υπηρεσιών τους .
Ο ανάδοχος για την

Α΄ ΟΜΑ∆Α που αφορά την ηχητική κάλυψη της

εκδήλωσης στο Βεάκειο Θέατρο οφείλει να

παραχωρήσει

δύο τεχνικούς µε

γνώσεις στο χειρισµό του εξοπλισµού. Ό ηχητικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι
σε άριστη κατάσταση και ικανός να καλύψει τις απαιτήσεις της εκδήλωσης

ΟΜΑ∆Α Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

O ανάδοχος για την Β΄ ΟΜΑ∆Α οφείλει την οργάνωση - παρουσίαση της
εκδήλωσης µε δύο παρουσιαστές στα χορευτικά -µουσικοθεατρικά δρώµενα ,καθώς
τη µουσική διδασκαλία και τη συγγραφή θεατρικών δρώµενων που θα
παρουσιαστούν από τα µέλη των Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης, στα πλαίσια της
ετήσιας εκδήλωσης που αφορά την τρίτη ηλικία. Επίσης οφείλει να επιµεληθεί και να
διαµορφώσει τα σκηνικά της εκδήλωσης.
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Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού
3.080,16 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6474.03
του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2018.

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

