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                                                                                            Προς :  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε  ότι ο Δήμος μας  σύμφωνα με την αριθμ. 

193/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΑΨΩΡΖ-Α9Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για την 

υλοποίηση της   ``ΓΙΟΡΤΗΣ ΨΑΡΙΟΥ 2019’’ που θα διεξαχθεί στις  28 

Σεπτεμβρίου  2019, ενδιαφέρεται  για την ανάθεση της  υπηρεσίας  με τίτλο: Ηχητική 

κάλυψη    στα πλαίσια  διοργάνωσης της  ``Γιορτής Ψαριού 2019’’. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Για την κάλυψη της ανωτέρω  δαπάνης έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1233/2019 

(ΑΔΑ: 6ΧΡΘΩΡΖ-ΧΤΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 

Προϊσταμένου 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 στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α  11/2019. 

 Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας   είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

Απαραίτητα δικαιολογητικά : 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν 

συνάδει με το είδος των παρεχόμενων προμηθειών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

2. Εάν ο Οικονομικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί 

εκπροσώπησης  

 

Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως στο 

πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως  την Πέμπτη    19-09-2019  

και ώρα 10.00μ.μ.  

❖ Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 

Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία και λοιπά στοιχεία 
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Προς : Δήμο Ιερας Πόλης Μεσολογγίου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα 

Προμηθειών & Αποθήκης) 

Προσφορά Ηχητική κάλυψη    στα πλαίσια  διοργάνωσης της  ``Γιορτής Ψαριού 

2019’’. 

 

    

  Συν.: Οικονομικοτεχική έκθεση 

                                                                                                                                             

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα έκθεση  προβλέπεται να γίνει η υπηρεσία  µε τίτλο: «:Ηχητική 

κάλυψη    στα πλαίσια  διοργάνωσης της  ``Γιορτής Ψαριού 2019’’ . 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας   θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η τιμή 

μονάδας του είδους  σε ευρώ  και το γενικό σύνολο της δαπάνης 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 

συνολικό προϋπολογισμό  των # 451,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η δαπάνη που απαιτείται ,θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει των  

Κ.Α. 00.6443  του Προϋπολογισμού του Δήµου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το 

Οικονοµικό Έτος 2019.  

Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας  δεν πληρεί τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία  , τότε  

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του 

συμβατικού χρόνου και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται για κανένα λόγο. 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
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   ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. 

Ηχητική κάλυψη ΓΙΟΡΤΗΣ ΨΑΡΙΟΥ 2019 

❖ ΗΧΕΙΟ ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ (ΕΝΕΡΓΟ) ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  (600 WΑΤΤ) TEMAXIA :6 

❖ ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ /ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ  

❖ ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΥΠΟΣΤΙΛΩΣΗΣ ΗΧΕΙΩΝ    TEMAXIA :6 

❖ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ :1 

❖ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ (1) 

❖ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ   ΤΕΜΑΧΙΑ :2  

❖ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ :1 

❖ CD PLAYER ΤΕΜΑΧΙΟ :1 

❖ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

❖ Απαραίτητα παρελκόμενα ,καλωδιώσεις και μεταφορά  

σήματος συνολικά για 750 μέτρα  

 

 

 

1 

   

➢ Η υλοποίηση της εκδήλωσης θα γίνει στις 28 /09/2019  . 

➢ Θα απαιτηθεί εξειδικευμένο προσωπικό για το χειρισμό του εξοπλισμού  

➢ Η φύλαξη και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων θα γίνει με ευθύνη του 

αναδόχου  

➢ Ο ασφαλής τρόπος τοποθέτησης του ηχητικού εξοπλισμού είναι ευθύνη 

και βαρύνει τον ανάδοχο. 

➢ Ο Οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των κατά νόμο 



αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και έχει προσωπική αστική ευθύνη για 

οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί είτε σε εργαζόμενο είτε σε 

οποιονδήποτε τρίτο 

➢ Ο Οικονομικός Φορέας είναι υπεύθυνος για το μάζεμα των 

εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εκδηλώσεων 

➢ Σε περίπτωση βλαβών-φθορών-δυσλειτουργιών ο Οικονομικός Φορέας  

θα προβεί στην άμεση αποκατάσταση αυτών καθ’όλη την διάρκεια της 

εκδήλωσης περιόδου λειτουργίας, εκτελώντας απαραίτητες εργασίες για 

την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών 

και των απορυθμίσεων, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων 

σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής  και τις υποδείξεις των 

κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφάλειας. Σε 

περίπτωση διακοπής λειτουργίας δεν θα καταβάλλεται ουδεμία 

αποζημίωση από το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το χρονικό 

διάστημα της διακοπής. 

➢ Η παροχή του ρεύματος θα γίνει από το Δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε 

Αιτωλικού προκειμένου την υλοποίηση της εκδήλωσης . 

 

 

 

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μεσολόγγι: 16/09/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31  

Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή 

Τηλ. : 26313-60983/987 

FAX: 26310-25041 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

1. 

Ηχητική κάλυψη ``ΓΙΟΡΤΗ 

ΨΑΡΙΟΥ 2019`` 

 

1 

 

 

 

322,00 363,00 

                                                                                                                                        

ΣΥΝΟΛΟ 

363,00 

                                                                                                                                  

Φ.Π.Α. 24% 

87,12 

                                                                                                                            

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

450,12 

                                                                                                     

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 

0,88 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  451,00 

                                                                                   

*Οι  τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού προέρχονται από το ελεύθερο 

εμπόριο. 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

 

 

 

 

 

 
 


