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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς »

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 
αναφορικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην «2η Ρεγκάτα Παραδοσιακών 
Ιστιοφόρων Σκαφών ΩΚΕΑΝΙΔΑ 2021» που θα πραγματοποιηθεί 22-24 Οκτωβρίου 2021, ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία εντός του 2021, στο θαλάσσιο χώρο του Φαληρικού 'Ορμου, 
συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 19.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 23.560,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 99/2021 -ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ: 
6Π167Λ7-9ΣΤ, ΑΔΑΜ: 21REQ009330127) Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τη με αρ. πρωτ. 855252/12-10-2021 (ΑΔΑ: 
6ΗΗΤ7Λ7-ΔΜ0, ΑΔΑΜ: 21REQ009355443) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€). 

Προσφορά που δεν αντιστοιχεί στο σύνολο των ζητούμενων απαιτήσεων της παρούσας 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Περιγραφή Αντικειμένου:
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής στην «2η Ρεγκάτα Παραδοσιακών Ιστιοφόρων Σκαφών ΩΚΕΑΝΙΔΑ 2021» που θα 
πραγματοποιηθεί 22-24 Οκτωβρίου 2021, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία εντός του 2021, στο 
θαλάσσιο χώρο του Φαληρικού 'Ορμου. Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής αποτυπώνονται ως κάτωθι:

1. Γραφιστικός σχεδιασμός, που να περιλαμβάνει δημιουργία λογοτύπου/ σχεδιασμό 
σημαίας/ σχεδιασμό αφίσας-banner -διπλωμάτων/ προσαρμογές για ίντερνετ.

2. Δύο (2) Μπάνερ, μεγέθους 2,5x2 μέτρα από PVC,τετράχρωμης εκτύπωσης, με τα 
λογότυπα των διοργανωτών και χορηγών, για την Απονομής.

3. Σαράντα (40) Σημαίες, διαστάσεων 40x60 cm, με το λογότυπο του αγώνα 
«ΩΚΕΑΝΙΔΑ».

4. Είκοσι (20) Αναμνηστικές Πλακέτες, διαστάσεων 21x26 ή αντίστοιχο, με τα λογότυπα 
του αγώνα και των διοργανωτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 14-10-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου  
Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις  

Ταχ. Κωδ. : 176 02 Καλλιθέα
Πληροφορίες : Ζ. Μπιλίνη
Τηλέφωνο : 213 2129126, 146
Email : doiknt@patt.gov.gr
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5. Χίλιες (1000) Μπλούζες, 150gr,Λευκά μονόχρωμα, Μακό T shirt από 100% βαμβάκι, με 
τυπωμένα τα λογότυπα του αγώνα και των χορηγών (50XXL/ 200XL/ 200L/ 150M/ 
100S/ 100 XS), το καθένα στη δική του συσκευασία.

6. Τετρακόσια (400) Αναμνηστικά Μετάλλια, διαστάσεων 8 cm, όπου θα αναγράφονται 
τα λογότυπα του αγώνα και των διοργανωτών (π.χ Περιφέρεια Αττικής) (160 Χρυσά/ 160 
Ασημένια/ 160 Χάλκινα), με λεπτή κορδέλα τύπου σατέν 8 χιλιοστών.

7. Πεντακόσια (500) αναμνηστικά διπλώματα, σε χαρτί 250 gr με τα λογότυπα των 
αγώνων, των διοργανωτών και των χορηγών.

8. Πεντακόσια (500) παγούρια με τα λογότυπα των αγώνων, των διοργανωτών και των 
χορηγών.

9. Εικοσιένα (21) Κύπελλα, διαστάσεων από 23 cm εώς 33cm, με το λογότυπο του αγώνα 
και των διοργανωτών ( 7 Χρυσά/ & Ασημένια/ 7 Χάλκινα).

10. Φωτισμός κατάλληλος για εκδηλώσεις του είδους, αποτελούμενο κατ’ 
ελάχιστον από: 2 x φώτα τύπου LEDευρείας δέσμης και τις απαραίτητες καλωδιώσεις

11. Μία (1) Εξέδρα Θεατών, για τουλάχιστον 10 άτομα.
12. Είκοσι  (20) Τέντες, διαστάσεων 4x4 μέτρα, χρώματος λευκού.
13. Δύο (2) Χημικές Τουαλέτες, με νιπτήρα.
14. Τέσσερα (4) ηχεία, 600Watt με την απαραίτητη καλωδίωση, και έξι (6) βάσεις για τα 

ηχεία.
15. Μία (1) Ηλεκτρονική Κονσόλα για ήχο, που να υποστηρίζει τουλάχιστον 4 μουσικούς, 

με την απαραίτητη καλωδίωση και ενισχυτές, σε εξέδρα.
16. Δύο (2) Μικρόφωνα, με βάσεις.
17. Οπτικοακουστική κάλυψη που να περιλαμβάνει δημιουργία βίντεο teaser πριν την 

έναρξη του αγώνα καθώς και βίντεο αγώνα με πλάνα από όλες τις ημέρες και κατηγορίες 
μονταρισμένο διάρκειας τουλάχιστον 20 λεπτών. Φωτογραφική κάλυψη για τη διάρκεια 
του αγώνα (22-24/10), των υποστηρικτικών εκδηλώσεων καθώς και της τελετής 
απονομής.

18. Στήσιμο Αγώνα, όπου απαιτείται η ενοικίαση τριών (3) Ιστιοπλοϊκών σκαφών 
τουλάχιστον 45 πόδια, έξι (6) Φουσκωτών σκαφών με εξωλέμβια μηχανή τουλάχιστον 6 
μέτρων, καθώς και η παρουσία ενός (1) ατόμου που θα εκτελεί χρέη Προέδρου της 
Επιτροπής με την απαραίτητη πιστοποίηση, έξι (6) ατόμων για την στελέχωση της 
Επιτροπής Αγώνα με πιστοποιήσεις εκτέλεσης αγώνων ιστιοπλοΐας, έξι (6) χειριστές 
φουσκωτών σκαφών με άδεια ταχυπλόου, καθώς και τρεις (3) χειριστές ιστιοπλοϊκών 
σκαφών με δίπλωμα Skipper. Τα συνοδευτικά σκάφη και τα πληρώματα θα χρειαστούν 
31/10 & 1/11.

19. Μία (1) Διαφημιστική Καταχώρηση, είτε στο ραδιόφωνο είτε στον ηλεκτρονικό τύπο 
πριν την εκδήλωση.

20. Δύο (2) ενοικίαση Ιστιοπλοϊκών σκαφών τύπου platu 25 και δύο εκπαιδευτών με άδεια 
ασκήσεις επαγγέλματος για την ιστιοπλοΐα γένους θηλυκού .

21. Πνευματικά δικαιώματα ντοκιμαντέρ Αθήνας για προβολή.
22. Διοργάνωση υπαίθριας ζωγραφικής από καλλιτέχνες 

Η εγκατάσταση του ανωτέρω τεχνικού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 
έναρξη της διοργάνωσης και η απεγκατάστασή του θα πρέπει να γίνει μετά τη λήξη της 
διοργάνωσης, την ίδια ημέρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
• Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των καλωδιώσεων σε όσα σημεία είναι 

εκτεθειμένα (χρήση cross-cable).
• Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των μηχανημάτων του κατά τη διάρκεια της 

διοργάνωσης.
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• Η Περιφέρεια Αττικής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για φθορά, βλάβη ή καταστροφή του 
ανωτέρω εξοπλισμού.

• Σε περίπτωση βροχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή λειτουργία 
των μηχανημάτων του προβλέποντας από πριν τις ανάλογες αλλαγές / προσθήκες τις 
οποίες θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν στην περίπτωση πιθανής βροχόπτωσης. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στην παρούσα 
πρόσκληση -ακόμη και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες- σε πλήρη λειτουργία, 
διασφαλίζοντας με δικά του μέσα την λειτουργική τους ακεραιότητα. 

• Η Περιφέρεια Αττικής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να 
προκληθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία, ασφαλιστήριο συμβόλαιο περί 
κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που θα προκύψει από ατυχήματα που τυχόν 
προκληθούν κατά την παροχή των Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών των ανωτέρω υπηρεσιών θα 
δίνονται από τον Πρόεδρο του Ναυταθλητικού Ομίλου 72, κ. Στυλιανό Νούτσο (τηλ. 697 540 
1075, e-mail: info@no78.gr).

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της 
Περιφέρεια Αττικής. Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως τη λήξη 
της παρούσας αθλητικής διοργάνωσης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο 
θα παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που θα προκύψει από ατυχήματα που τυχόν 
προκληθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση μεταβολής στο χώρο διεξαγωγής ή στην ημερομηνία της αθλητικής διοργάνωσης, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ισχύουν για το νέο χώρο και τη νέα ημερομηνία και η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πραγματοποίησή της.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών  της 
παρούσας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
εκδοθείσα από την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Αθλητισμού, με τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει.

Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος 
εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.

Το πρωτότυπα τιμολόγια και Δελτία Αποστολής θα υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της 
Π.Ε.Ν.Τ.Α. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 και τον Ε.Φ. 01072 του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021. 
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Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως την Τρίτη 19-10-2021 και ώρα 12:00μ.μ. με 
σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν (1 πρωτότυπη και 2 αντίγραφα), 
σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα 
Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές 
Εγκαταστάσεις, 176 02 Καλλιθέα) συνοδευόμενη από:

1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα όπου θα δηλώνεται ότι: α) 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους τους όρους της παρούσας, ο τεχνικός 
εξοπλισμός που θα διαθέσει τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και μπορεί να 
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην παρούσα και β) 
δεσμεύεται για την αρτιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και διαθέτει την κατάλληλη 
υποδομή για την επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης, τους αναγκαίους ανθρώπινους / 
τεχνικούς πόρους καθώς και την αντίστοιχη εμπειρία για να εκτελέσει την σύμβαση.

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος τα εν λόγω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις μήνες πριν την υποβολή τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο – σε περίπτωση νομικού προσώπου – ή από το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 
όπως ισχύει.

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα, ανάλογα με τη νομική του μορφή (π.χ. 
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κωδικοποιημένο 
καταστατικό, ιδρυτική πράξη και τροποποιήσεις της και αποδεικτικό δημοσίευσης τους στο 
ΓΕΜΗ, καθώς και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ή οποιοδήποτε νόμιμο 
έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα άτομα που δεσμεύουν την εταιρεία με την 
υπογραφή τους. Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 
30 εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του).

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου και να 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής.
 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Μαστραντωνάκη
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην «2η 
Ρεγκάτα Παραδοσιακών Ιστιοφόρων Σκαφών ΩΚΕΑΝΙΔΑ 2021» που θα πραγματοποιηθεί 22-
24 Οκτωβρίου 2021, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία εντός του 2021, στο θαλάσσιο χώρο του 
Φαληρικού 'Ορμου.

Του οικονομικού φορέα …………………………………………….………………………..….
με έδρα ……………………………., οδός ………….………….…………… αριθ. ……….…..
Τ.Κ. ………………, Α.Φ.Μ. …………………..……, ΔΟΥ …………………..…………….....
τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………….……………………………………
φαξ ………….………..... Email ……………………………………..………..…………………

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚH  
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚH  
ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1

Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αττικής στην «2η Ρεγκάτα Παραδοσιακών 
Ιστιοφόρων Σκαφών ΩΚΕΑΝΙΔΑ 2021» που θα 
πραγματοποιηθεί 22-24 Οκτωβρίου 2021, ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία εντός του 2021, στο θαλάσσιο χώρο του 
Φαληρικού 'Ορμου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση 
[Γραφιστικός σχεδιασμός, Δύο (2) Μπάνερ, Σαράντα (40) Σημαίες, 
Είκοσι (20) Αναμνηστικές Πλακέτες, Χίλιες (1000) Μπλούζες, 
Τετρακόσια (400) Αναμνηστικά Μετάλλια, Πεντακόσια (500) 
αναμνηστικά διπλώματα, Πεντακόσια (500) παγούρια, Εικοσιένα 
(21) Κύπελλα, Φωτισμός κατάλληλος για εκδηλώσεις του είδους, 
Μία (1) Εξέδρα Θεατών, Είκοσι  (20) Τέντες, Δύο (2) Χημικές 
Τουαλέτες, Τέσσερα (4) ηχεία και έξι (6) βάσεις, Μία (1) 
Ηλεκτρονική Κονσόλα για ήχο, Δύο (2) Μικρόφωνα, 
Οπτικοακουστική κάλυψη,  Φωτογραφική κάλυψη, Στήσιμο 
Αγώνα, Μία (1) Διαφημιστική Καταχώρηση, Δύο (2) ενοικίαση 
Ιστιοπλοϊκών σκαφών τύπου platu 25, Πνευματικά δικαιώματα 
ντοκιμαντέρ, Διοργάνωση υπαίθριας ζωγραφικής από καλλιτέχνες].

 

Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι για 60 (εξήντα) ημέρες, καθώς και ότι οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες / προσφερόμενα είδη που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους 
ζητούμενους όρους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………..

Σφραγίδα & Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου
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