
 
 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Θεσσαλονίκη, 13/06/2019 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ    Αρ. Πρωτ.        17256/66663 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και 

µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασµών της 28
ης

 Οκτωβρίου και 25
ης

 Μαρτίου των 

ετών 2019 – 2020, προϋπολογισµού δαπάνης 6.649,95 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

24%». 

 
Αριθ. ∆ιακήρυξης: 12/2019 
Αριθ. Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ): 73126 
 
Αναθέτουσα Αρχή: 
∆ήµος Θεσσαλονίκης (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού) 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36 
Τηλ.: 2313 317511 
Fax: 2313316119 (Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών) 
(URL): www.thessaloniki.gr. 
 
Πρόσβαση στα έγγραφα σύµβασης: 

Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύµβασης διατίθενται από την πλατφόρµα του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr   από 14/06/2019 και ώρα 08:00  
 
Περιγραφή αντικειµένου δηµόσιας σύµβασης: 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και µεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασµών της 28

ης
 Οκτωβρίου και 25

ης
 Μαρτίου των ετών 2019 – 2020. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τµήµατα. Σε κάθε 
περίπτωση, επί ποινή αποκλεισµού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του 
κάθε προσφερόµενου τµήµατος. Προσφορές που αναφέρονται σε µέρος τµήµατος δεν γίνονται 
αποδεκτές. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η προσφερόµενη τιµή για κάθε επιµέρους 
είδος θα πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής προϋπολογισµένης τιµής. 
Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις πραγµατοποιηθούν πριν την συµβασιοποίηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ή ακυρωθούν δεν θα συµπεριληφθούν στην Απόφαση κατακύρωσης 
και στο συµφωνητικό και δεν θα υπάρχει καµιά απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους του διαγωνισµού 
για είσπραξη των αναλογούντων ποσών. 
 
Κωδικός CPV:  
CPV : 92370000-5 «Υπηρεσίες τεχνικών ήχου» 
 
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης: 

Καθαρή αξία: 5.362,88 € συν Φ.Π.Α. 24% (1.287,07 €), δηλαδή συνολική αξία: 6.649,95 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους. 
 
Κριτήρια ανάθεσης σύµβασης: 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανά τµήµα του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 
 
 



ΑΔΑ: Ω1Μ2ΩΡ5-ΠΣΨ



∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα 
σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 
 
Απαιτούµενες Εγγυήσεις: 
Εγγυητική Συµµετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ήτοι εκατόν επτά ευρώ και 
είκοσι πέντε λεπτά (107,25 €). 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της 
εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 
προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων.  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός 
ΦΠΑ. 
 
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους: 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές 
τους. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).    

 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραµµένους στο Σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της 
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
 
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:    14/06/2019  και ώρα 08:00  
 

Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  30/06/2019  και ώρα 15:00:00  
 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:    04/07/2019 και από ώρα 10:00-11:00 
 

Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)  
µηνών  

 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
 
 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                      
          
 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ 
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