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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το 
διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, 
«Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», 
συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 200,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν σχετική προσφορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις : 

 

1.  Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.  Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3. Του άρθρου 209 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

4. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους τους και άλλες διατάξεις" 

5. Την υπ΄ αριθμόν 1/πρακτικό 15 /12-08-/2020, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  
με την οποία εγκρίθηκε η υπηρεσία «Διαδικασία συλλογής προσφορών». 

6.  Την ανάγκη για παροχή υπηρεσιών «Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση 
στις 2-9-2020 στο ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης. 
8.Τις τεχνικές προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό που 
επισυνάπτονται. 

 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική Προσφορά σας μέχρι και την Παρασκευή 28/08/2020, και ώρα 11:00, 

στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Ιωάννη Προκοπίδη Νέα Αλικαρνασσός (Έναντι γηπέδου 

Ηροδότου). Πληροφορίες  δίνονται από το γραφείο της εταιρείας Τηλ.: 2810-390177,  όλες τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες.  

Για την αξιολόγηση της προσφοράς  λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω.:       

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών. Η κατάθεση  των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη 

Συγγραφή  Υποχρεώσεων και η  οικονομική προσφορά . 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

Η κατακύρωση της υπηρεσίας  θα γίνει  με απόφαση του  Προέδρου της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΔΡΑ : ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr 

 
          Ηράκλειο,   25.08.2020   
          Aρ. Πρωτ.:  2018 
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Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Έργου 

Με την απόφαση 3/πρακτικό 16 /17-08-/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. εγκρίθηκε η 

Παροχή Υπηρεσιών «Ενοικίαση ηχητικής και φωτιστικής Κάλυψης εκδηλώσεων ΠΣΚΗ».  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εκδηλώσεων της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης η εταιρεία 

επιθυμεί να προβεί σε σύμβαση συνεργασίας με τον ανάδοχο για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας για την 

εκδήλωση στο ΜΠΛΕ ΑΚΤΗ στον Καρτερό. 

 

Άρθρο 2ο  

Τεχνικές Προδιαγραφές –Τεχνική Υποστήριξη 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος καλείται να παράσχει τα παρακάτω : 

Στα πλαίσια της διεξαγωγής των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει η καλλιτεχνική 

διεύθυνση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στην ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ,  θέλουμε να προχωρήσουμε στην ενοικίαση 

ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την εκδήλωση που θα γίνει στις  2/9/2020. 

Η ηχητική και φωτιστική κάλυψη θα πρέπει να είναι ανάλογη του χώρου στο ΜΠΛΕ ΑΚΤΗ και ο 

ανάδοχος φέρει την ευθύνη της πλήρους  κάλυψης της εκδήλωσης εφόσον κάνει αυτοψία στο 

χώρο.   Η ηχητική κάλυψη αφορά όλο το χώρο της εκδήλωσης ήτοι περίπου 300 καθίσματα και ο 

Φωτισμός αφορά στην εξέδρα που θα έχουν πρόσβαση οι καλλιτέχνες. 

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται τρία μόνιτορ καλλιτεχνών με τα απαραίτητα μικρόφωνα και 

βύσματα για την καλωδίωση των οργάνων (πιάνο – μπάσο – ντραμς). 

Η εγκατάσταση θα γίνει το πρωί της 2-9-2020 και θα απεγκατασταθεί μετά τη λήξη της 

εκδήλωσης. 
 

Για κάθε εργασία ο Ανάδοχος θα εκδίδει σχετικό Δελτίο για την περίπτωση ελέγχου από την Περιφέρεια. 

 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την οργάνωση της ανατιθέμενης εργασίας και για τυχόν ελαττώματα της εργασίας. Σε 

περίπτωση μη επιμελούς εκτέλεσης της εργασίας, η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση 

μονομερώς, οπότε ο Ανάδοχος θα λάβει αμοιβή για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες. 

 

Άρθρο 3ο  

Περιεχόμενα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει την οικονομική προσφορά σχετικά με την «Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ». 

Η προσφορά του ενδιαφερομένου θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής 

δικαιολογητικά:  

1.Ασφαλιστική ενημερότητα. 

2.Φορολογική ενημερότητα. 

 

Άρθρο 4ο  

Ανακοίνωση αποτελέσματος. 

Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα  παραλάβει μέσω εγγράφου mail ή φαξ το έγγραφο της 

ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 
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Άρθρο 5ο  

 Σύμβαση. 

 Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

σε χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών, από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 

αποτελέσματος προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση εάν και εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 2.500,00 ευρώ.        

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι : η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές 

προδιαγραφές, η προσφορά του αναδόχου. 

 
Άρθρο 6ο  
Δικαιολογητικά ανάθεσης 

Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα εάν και εφόσον έχει λήξει αυτή που έχει καταθέσει με την 

προσφορά. 

 

 

 Άρθρο 7ο  

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας – Διάρκεια  

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται ο ένας μήνας. Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της 
σύμβασης για επιπλέον μήνες εφόσον η εταιρεία το κρίνει απαραίτητο. Θα αναφέρεται ακριβώς η ημερομηνία 
λήξης (η οποία θα προκύψει την ημέρα υπογραφής), στη σύμβαση.  
 

Άρθρο 8ο  

Τρόπος – Τόπος Παράδοσης 

Η παροχή της υπηρεσίας αφορά στον «Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 

2-9-2020 στο ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ» : 

 

Άρθρο 9ο  

Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η εξόφληση της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας θα γίνεται προσκομίζοντας τα εξής : 

(α)   Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

(β) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

 
Άρθρο 10ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. 

 

 

 Η Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.   

  

  

Ευαγγελία  Σχοιναράκη – Ηλιάκη  
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΔΡΑ : ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 
Τηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 
 
Υπηρεσία «Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο ΑΚΤΗ 
ΚΑΡΤΕΡΟΥ», του προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

 

Α/Α 
Περιγραφή Εργασιών – Αντικείμενο 

Έργου 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας/ 

ημέρα 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ [€] 

 Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο 

ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 

Κατ’ 
Αποκοπή 

1 200,00 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 200,00 

ΦΠΑ 24,00% 48,00 

ΣΥΝΟΛΟ 248,00 

 

 

 

 
 
 
 

  

  Η Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε   

  

  

Ευαγγελία  Σχοιναράκη – Ηλιάκη  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

Υπηρεσία «Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο ΑΚΤΗ 
ΚΑΡΤΕΡΟΥ», του προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

Α/Α Περιγραφή Εργασιών – Αντικείμενο Έργου 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας/ 

ημέρα  

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ [€] 

 Ενοικίαση HXHTIKHΣ KAI ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ για την εκδήλωση στις 2-9-2020 στο 

ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 

Κατ’ 
Αποκοπή 

1 
  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24,00%  

ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
 

Ο Προσφέρων 


