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Θέμα : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση  της ηχητικής και 

φωτιστικής κάλυψης του 19ου Φεστιβάλ Βαρβάρας που θα διεξαχθεί στις 3 

και 4 Αυγούστου στην Βαρβάρα Χαλκιδικής   
 

 

 

Έχοντας υπόψη :  

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόμων, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412 / 2016 
(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4071 / 2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση, ενσωμάτωση Οδηγίας 2009 / 50 / ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85 Α / 11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει. 

3. Τον Ν. 2503 / 1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α / 30-5-1997). 

4. Την αριθ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

5. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κυρίως το άρθρο 118 
«Απευθείας ανάθεση» 

6. Το Π.Δ. 346 / 1998 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92 / 50 / Ε.Ο.Κ. της 18ης Ιουλίου 1992, όπως ισχύει σήμερα» (Φ.Ε.Κ. 
230 Α / 12-10-1998). 

7. Τον Ν. 2513 / 1997 (Φ.Ε.Κ. 139 / Α / 27-6-1997) «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών». 

8. Το Π.Δ. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α/ 05-08-2016). 
9. Το Π.Δ. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / 5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2000 / 35 / 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

10. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 



11. Τον Ν. 4013 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 204 / Α / 25-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - […]», όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει.   

12. Τον Ν. 4038 / 2012 «Περί συμπλήρωσης του Π.Δ. 118 / 2007 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) & 
τροποποίησης της Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Β΄, Άρθρο 10)» (Φ.Ε.Κ. 14 Α / 2-2-2012). 

13. Την υπ’ αρ. Π1 / 2380 / 2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3400 Β / 20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», των 
Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

14. Τον 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) 

 
Β. Τα ακόλουθα έγγραφα :  

1) Την υπ’ αρ. 294 / 15-11-2017  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., με την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018. 

2) Την με αριθ. 5/26-01-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
στην οποία γίνεται  «Έγκριση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών . έτους  2018» (ΑΔΑ: ΩΠ1Η7ΛΛ-
ΤΜΞ). 

3) Την υπ' αρ. 30110/385 / 07-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη" στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους 
Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων , Τμημάτων και Γραφείων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390 Β / 10-02-2017). 

4) Την με αριθ. 156/12-06-2017  (ΦΕΚ Β΄2142/17 ),Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με την 
οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα απευθείας ανάθεσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

5) Το με  ΑΔΑΜ 18REQ003296665/21-06-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε Χαλκιδικής, με το οποίο ζητήθηκε η έγκριση συνολικού ποσού 5.000,00 € για 
την ηχητική και φωτιστική κάλυψη του 19ου Φεστιβάλ Βαρβάρας που θα διεξαχθεί στις 3 και 4 
Αυγούστου στην Βαρβάρα Χαλκιδικής   

6) Την υπ’ αρ. 1581/3-07-2018  (ΑΔΑ: 639Ι7ΛΛ-Η9Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., με 
την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω ποσό.  

7) Την υπ’ αρ. 2967/ 13-07-2018 (ΑΔΑ : 7ΥΦ57ΛΛ-217, ΑΔΑΜ 18REQ003423877) Πράξη Ανάληψης 
Υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, η οποία έχει καταχωρηθεί 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της Π.Κ.Μ. με α/α 2850, και 
ειδικότερα για τον Κ.Α.Ε. 9899.01.01 του ειδικού φορέα 721. 

 
     Γ. Την ανάγκη διενέργειας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το νόμο 4412/2016(Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» και κυρίως το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση»  για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη του 
19ου Φεστιβάλ Βαρβάρας που θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Αυγούστου στην Βαρβάρα Χαλκιδικής   
εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού έως  πέντε χιλιάδες   ευρώ (5.000,00 €). 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν , με σφραγισμένες προσφορές, για 

την ανάθεση της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του 19ου 

Φεστιβάλ Βαρβάρας που θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Αυγούστου στην Βαρβάρα Χαλκιδικής   έως 5.000,00 €  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, ενώ για το παραδεκτό των προσφορών 

απαιτείται αυτές να αφορούν στο σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  

 
 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Τίτλος έργου Ηχητική και φωτιστική κάλυψη του 19ου 

Φεστιβάλ Βαρβάρας που θα διεξαχθεί στις 3 και 

4 Αυγούστου στην Βαρβάρα Χαλκιδικής   

Αναθέτουσα Αρχή Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ. 

Είδος Διαπραγμάτευσης Απευθείας ανάθεση  

Αριθμός Πρόσκλησης 350755/1369 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Π.Κ.Μ. για έγκριση του ποσού. 

1581/03-07-2018  (ΑΔΑ: 639Ι7ΛΛ-Η9Ι) 

Φορέας για τον οποίο προορίζεται η 

υπηρεσία 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

Χρόνος υποβολής προσφορών, μετά τον 

οποίο οι προσφορές αποκλείονται αυτε-

παγγέλτως ως εκπρόθεσμες και επιστρέ-

φονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Από την ανάρτηση της Πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.  μέχρι την ημερομηνία και 

ώρα διενέργειας ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής & των οικονομικών  προσφορών   

Χρόνος διενέργειας ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και 

οικονομικών προσφορών 

16 Ιουλίου  2018, ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο 56, 

ώρα 12.00 π.μ. 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφορών ------------------- 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Συνολικά μέχρι πέντε χιλιάδες  ευρώ (5.000,00 €) 

με ΦΠΑ. 

Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προκηρυσσό-

μενου έργου. 

Διάρκεια Σύμβασης Από  την υπογραφή της  μέχρι   εκτελέσεως της 

σύμβασης και όχι πέραν της 4 Αυγούστου 2018, 

υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ανάρτησης 

της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, άλλως από την 

ημερομηνία της ανάρτησης. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής & 

καλής εκτέλεσης  

Δεν απαιτείται. 

CPV: 799520000-2 

 

 
 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται , προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό του ή με e-mail, είναι συντεταγμένες στην ελληνική γλώσσα.  Κάθε προσφορά λαμβάνει αριθμό 

Πρωτοκόλλου, ενώ σημειώνεται η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής της. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 



αποστολής ή αποστολής με εταιρία ταχυμεταφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η 

σφραγίδα του Ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος, εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτότητας του ιδίου ή της επιχείρησής 

του, αναγράφει υποχρεωτικά και τα κατάλληλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία του με 

την αναθέτουσα Αρχή, ήτοι: αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail), αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα ότι η αποδεικνυόμενη ενημέρωσή του με αυτά τα μέσα 

πληροί τους όρους του Νόμου, όπου απαιτείται η ενημέρωσή του σχετικά με οποιαδήποτε ζήτημα που 

αφορά την ανάθεση. 

Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει , με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω , Α)τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την Β)οικονομική προσφορά .  

Α)Υπεύθυνη Δήλωση (άρ. 79  § 2 του Ν. 4412 / 2016, αντίστοιχη αυτής του άρ. 8 § 4 του Ν. 1599 / 

1986, όπως εκάστοτε ισχύει), χωρίς υποχρέωση για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία οι 

υποψήφιοι : 

1. Αναγράφουν τα στοιχεία της Διαπραγμάτευσης στην οποία συμμετέχουν (αναθέτουσα Αρχή, αριθμό 

Πρόσκλησης, τίτλο έργου, ημερομηνία διαπραγμάτευσης). 

2. Δηλώνουν ότι :  

α) Γνωρίζουν όλους τους όρους της Πρόσκλησης της Διαπραγμάτευσης και τους αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα,  

β) Η προσφορά τους είναι απολύτως σύμφωνη με τους όρους και τις προδιαγραφές της Πρόσκλησης, ενώ 

τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή, 

γ) Η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, αρχόμενες από την επομένη της ημερομηνίας 

διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης,   

δ) Έχουν αναγνωρίσει την Ελληνική γλώσσα ως τη μοναδική γλώσσα η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη 

διενέργεια της διαπραγμάτευσης, και το Ευρώ ως το μοναδικό νόμισμα που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό και την πληρωμή της αμοιβής τους,  

ε) Σε περίπτωση σύμπραξης, επιπλέον ότι δεν συμμετέχουν (ο καθένας από τους συμπράττοντες 

ξεχωριστά), άμεσα ή έμμεσα, στην παρούσα Διαπραγμάτευση, με περισσότερες από μία συμμετοχές 

(σχήματα διαγωνιζομένων).  

3. Δηλώνουν ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρ. 73 § 1 του Ν. 

4412 / 2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση 

εταιρίας, τα παραπάνω αφορούν, στις μεν Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, στις δε Α.Ε. τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση 

Συνεταιρισμού τον Πρόεδρό του.  



β) Η επιχείρησή τους εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που προβλέπονται 

από το άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016 και αφορά διατάξεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής Νομοθεσίας. 

γ) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κήρυξης σε ανάλογη διαδικασία. 

δ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το 

αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (προκειμένου για νομικά πρόσωπα) ή το ειδικό επάγγελμά 

τους (προκειμένου για φυσικά πρόσωπα), με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο, καθώς και 

το ειδικότερο αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους.  

στ) Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. με Απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραμ. Εμπορίου). 

ζ)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της υποψήφιας επιχείρησης. 

4. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για άμεση και προσήκουσα προσκόμιση όποιων εκ των παραπάνω 

δικαιολογητικών τούς ζητηθεί, σύμφωνα με το άρ. 79 § 5 του Ν. 4412 / 2016, τόσο όσον αφορά τους 

ίδιους όσο και όσον αφορά τυχόν τρίτα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν (υπεργολάβους κ.λπ.).  

5. Δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με το αποτέλεσμα της Διαπραγμάτευσης.  

 

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση συναπαρτίζεται από περισσότερες της μιας 

επιχειρήσεις, αναγράφονται οι επιχειρήσεις που την συναπαρτίζουν, ενώ σε περίπτωση σύμπραξης η 

προσφορά υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων όσων συμπράττουν. Τέλος, η ανάθεση της εκτέλεσης 

ολόκληρης ή τμήματος της Σύμβασης από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται.  

 

       Β). Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά σε συνολικό ποσό  και σε ποσοστό έκπτωσης επί του 

συνολικού προϋπολογισμού που θα αναγάγει σε ποσοστιαία έκπτωση στις τιμές ανά τεμάχιο των 

άρθρων του Παραρτήματος 1ο, Γενικοί όροι, Τιμολόγιο . Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς 

κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε Ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, ενώ σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας μεταξύ των δυο αναγραφών υπερισχύει η ολόγραφη. Τυχόν ρήτρα αναπροσαρμογής του 

τιμήματος οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς.  

 

 

 

 

ΤΙΜΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η τιμή που θα δοθεί από τους υποψηφίους αναδόχους θα υπολογισθεί σε ευρώ και θα αναγράφεται 

στην προσφορά ολογράφως και αριθμητικώς.  



Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 της Π.Ε. Χαλκιδικής, και 

συγκεκριμένα στον Ε.Φ. 724 Κ.Α.Ε. 9899.01.01.01, και ειδικότερα για ποσό συνολικά έως  πέντε χιλιάδες  

ευρώ (5.000,00 €) .  

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με την πορεία του έργου και εντός ευλόγου χρόνου, 

από την αρμόδια Υπηρεσία της Π.Ε. Χαλκιδικής.  

Υπογραμμίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή ποσών ανώτερων από των 

εκάστοτε διαθέσιμων, έστω και αν πρόκειται για δεδουλευμένα ποσά. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μόνον εφόσον προσκομίζονται τα κάτωθι απαραίτητα 

δικαιολογητικά : 

1. Νόμιμο παραστατικό 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, και είναι οι εξής:   

1. Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της Σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

375 § 7 του Ν. 4412 / 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, 

2. Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής των 

Συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου, 

3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται 

 φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, 

 Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412 / 2016 και της υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 1998 (ΦΕΚ 431 Β / 1998) Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών. 

Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Πρόσκληση, θα διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νομοθεσία.  

Τέλος, δικαστική διαφορά ή κάθε άλλη διαφωνία που τυχόν ανακύψει, θα λύνεται από τον καθ’ ύλην 

αρμόδιο Δικαστήριο της Χαλκιδικής, σύμφωνα με το ελληνικό Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο. 

 

* * * 
       

 

              Πολύγυρος   13 Ιουλίου  2018 

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Χαλκιδικής 

         

  

                             Ιωάννης Γιώργος 

 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

«Ηχητική και φωτιστική κάλυψη του 19ου Φεστιβάλ Βαρβάρας που θα διεξαχθεί στις 3 
και 4 Αυγούστου στην Βαρβάρα Χαλκιδικής  »  

(Αριθμός Πρόσκλησης :  ……….) 
 

Προϋπολογισμός : έως 5.000,00 € 
 

 
 

          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του : …………………………………………………… 

Έδρα : ………………………………………………… 

ΑΦΜ : ……………………………………………….. 

Δ.Ο.Υ: ………………………………………………. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………… 

 

Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη του 19ου Φεστιβάλ Βαρβάρας που θα διεξαχθεί στις 3 και 4 
Αυγούστου στην Βαρβάρα Χαλκιδικής  προσφέρουμε παροχές  των όρων που αναφέρονται στην 
πρόσκληση στο ύψος των  : 
 
……………………………………………………………€              

 

…………., …. / … / 201… 

Ο Προσφέρων 

 
 

                                                                              ( Υπογραφή) 
 
 


