
Σελίδα 1 από 2 
 

Κοµοτηνή, 07-12-2020 

Αριθµός Πρωτ.: 1172 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ     «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισµού-Παιδείας-ΑθλητισµούΚοµοτηνής  
Ταχ. ∆/νση : Κούλογλου 14, 69100, 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Τηλέφωνο: 2531031022 

FAX: 2531030644 

E-mail: dkeppak@gmail.com  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ∆ΚΕΠΠΑΚ έτους 2021» 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 

των εργασιών) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της µε τίτλο «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ για το 2021,εκτιµώµενης αξίας 80.600,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. 

(24%). 

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Παιδείας-Αθλητισµού Κοµοτηνής,Οδός: 

Κούλογλου 14,Ταχ.Κωδ.: 69100,Τηλ.: 2531031022,fax: 2531030644,E-mail: 

g.gkourtsilidis@komotini.gr,Ιστοσελίδα: www.komotini.gr 

2) Κωδικός CPV: [92370000-5]- Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL513 {Ροδόπη}. 

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του Δήµου www.komotini.gr. 

5) Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού-Παιδείας-

Αθλητισµού Κοµοτηνής στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της, διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και 

καλύπτει τις ανάγκες αυτών σε ηχητικά και φωτιστικά συστήµατα, αναθέτοντας την εργασία αυτή µέσω 

πρόχειρου διαγωνισµού, σε επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στην ηχητική και φωτιστική κάλυψη. 

Μεταξύ των εκδηλώσεων αυτών είναι ο κύκλος εκδηλώσεων Καλοκαίρι µε θέα την Θάλασσα και το 

καθιερωµένο Φεστιβάλ Μπύρας 

6) Εναλλακτικές προσφορές:Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και 

σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7) Δικαιούµενοι συµµετοχής: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόµιµα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή µε το 

αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.Οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 

φορείςθαπρέπεινασυµπληρώσουνκαιναυποβάλλουνµαζίµετηνπροσφοράτουςτοΤυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης(βλ.οδηγίεςστην παρ. 2.2.9 και 2.4.3.τηςΔιακήρυξης). 
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8) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα, στους όρους της διακήρυξης και στην µε αρ. 

56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

ως εξής: 

- Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στοΚ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 07-12-2020 ηµέρα 

Δευτέρα. 

- Ηµεροµηνία δηµοσίευσης διαγωνισµού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 09-12-2020 ηµέρα Τετάρτη. 

- Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11-12-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 07:00:00. 

- Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23-12-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00:00. 

- Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισµού): Tην 30-12-2020, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 09:00 π.µ. ή την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

- Α/Α διαγωνισµού στο ΕΣΗΔΗΣ: 103605 

9) Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι έξι (6) µήνες 

από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

10) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

11) Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6471,1του προϋπολογισµού έτους 2021της 

ΔΚΕΠΠΑΚ. 

12) Διάρκεια Σύµβασης:Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και δηµοσίευσή της στο 

ΚΗΜΔΗΣέως 31/12/2021. Η σύµβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονοµικού αντικειµένου της. 

13) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισµού επί του οποίου 

υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι ποσό ίσο µε 1.612,00€) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της 

σύµβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει 

να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 

διαγωνιζόµενου. Δηλαδή θα έχει ισχύ επτά (7) µήνες. 

14) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή µπορεί να υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

15) Ειδικοί όροι: Θα πρέπει να καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µελέτης. 

16) Δηµοσιεύσεις:Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

(www.promitheus.gov.gr), στις τοπικές εφηµερίδες και στο portal του Δήµου www.komotini.gr. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Του Δ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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