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∆ΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

                           ∆ιακηρύττει ότι

     Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και  µε κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,  µόνο βάσει της τιµής,  η ανάθεση
εργασιών  ηχοφωτιστικής  κάλυψης  της  εκδήλωσης  για  τον  εορτασµό  των  Θεοφανίων  στις
06/01/2020 στο ∆ήµο Κορινθίων, σύµφωνα µε την  Μελέτη µε αρ. 37/2019 του Τµήµατος Πολιτισµού και
Αθλητισµού της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Κορινθίων, προϋπο-
λογισµού δαπάνης 930,00 € συµπ/νου του Φ.Π.Α. (24%), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδίως
τις  διατάξεις  :  του  Ν.4412/2016,  του  Ν.4314/2014,  του  Ν.4270/2014, του  Ν.4250/2014,  του  π.δ.
318/1992,  της  παρ.  Ζ  του  Ν.4152/2013,  του  Ν.4129/2013,  του  Ν.4024/2011,  του  Ν.4013/2011, του
Ν.3861/2010, του Ν.2859/2000, του Ν.2690/1999, του Ν.2121/1993, του π.δ 28/2015, του π.δ. 80/2016,
του Ν.4497/2017, του Ν.4605/2019. 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τµήµατα της Μελέτης 37/2019...

 ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η συγκεκριµένη υπηρεσία κατατάσσεται στον 
κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 79952000-2 «Υπηρεσίες εκδηλώσεων».

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ, έως τη 
λήξη της εκδήλωσης, σύµφωνα µε την Α.Ο.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε.

Σε περίπτωση που η εκδήλωση πραγµατοποιηθεί πριν τη συµβασιοποίηση των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού, ή ακυρωθεί, δεν θα συµπεριληφθεί στην Απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού και στο συµφωνητικό και δεν θα υπάρχει καµία απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους
του διαγωνισµού για την είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για  την  έγκυρη  συµµετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύµβασης,  δεν απαιτείται
προσκόµιση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα για
διάστηµα δύο (2) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει  τον κωδικό αριθµό εξόδου του προϋπολογισµού έτους 2019  Κ.Α.
15/6471.0102 και τίτλο «∆απάνες για εορτές Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς & Αγιασµό Υδάτων» ύψους
930,00 € (συµπ/νου του ΦΠΑ).

Ο  διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κορινθίων
(Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την   28η   Νοεµβρίου  ηµέρα  Πέµπτη και από ώρα  10:00 έως
10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Οι οικονοµικοί φορείς  που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να
λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα του
∆ήµου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο www  .  korinthos  .  gr ή από το Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 

Επίσης µπορούν να ενηµερώνονται  στην ταχυδροµική διεύθυνση: 

1. Για  θέµατα ∆ιακήρυξης:  ∆ηµοκρατίας  1, Κόρινθος,  Τ.Κ.  20131, τηλέφωνο:  2741362846,  Fax:
2741362830, e.mail:f  .  panagopoulou  @  korinthos  .  gr ,

2.  Για θέµατα της Μελέτης (Παράρτηµα Ι) και των σχετικών εκδηλώσεων: Κολιάτσου 32, Κόρινθος
Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741361022,  email:  m  .  rousinou  @  korinthos  .  gr, τις εργάσιµες µέρες και
ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.

Ο ∆ήµαρχος Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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