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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

       Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
       ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Πληροφ.:           Ε. Βλαχάκη 

       Ταχ. Δ/νση:        17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 
Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη 
Τηλεφ.:             213 2005170 
Fax :                  213 2005151 
E-mail:              promanat@patt.gov.gr  
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

    ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς. 

     

   Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, κατόπιν της 

υπ΄ αριθμ. 1224/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

(ΑΔΑ:75ΞΛ7Λ7-Υ2Ω), θα προβεί στην ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της παροχής 

υπηρεσιών LIVE STREAMING  για   την πραγματοποίηση  του  5ου Κυπέλλου  Ελλάδος Ανδρών-

Γυναικών  και  των  φιλικών αγώνων  της   εθνικής  Γυναικών  Beach  Handball   στην   παραλία   

Σχοινιά  του Μαραθώνα (6-14 Ιουνίου)  καθώς και  του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων-

Κορασίδων (Κ16) Beach Handball  από 29 Ιουνίου  έως 1 Ιουλίου  και  του  διεθνούς  τουρνουά  

Beach Handball Γυναικών από 7-13 Ιουλίου  στην  παραλία  Σχοινιά  στον Μαραθώνα, 

προϋπολογισμού 1.736,00€  με  Φ.Π.Α., σύμφωνα  με  τις  κάτωθι  τεχνικές  προδιαγραφές: 

 

                                                      
                                              ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  LIVE  STREAMING 
 
           (Προϋπολογισμός  1.736,00€  με  Φ.Π.Α.) 
               
 
 
 1) Για το 5ο Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών και φιλικοί αγώνες της εθνικής 
Γυναικών Beach Handball στην παραλία Σχοινιά του Μαραθώνα (6-14 Ιουνίου ): 
 

              Παλλήνη   1 / 06 / 2018 
 
              Αριθ. Πρωτ. οικ.: 107366 

 
 
                   ΠΡΟΣ: 
                   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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Κάλυψη live streaming ημιτελικών και τελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών- Γυναικών, καθώς 
και δύο παιχνίδια της Εθνικής Γυναικών με τρεις κάμερες, replay και σπικάζ. 
 
 
 
[Προϋπολογισμός εκδήλωσης: 868,00€ με  Φ.Π.Α.] 
 
 
 
 
 
2)  Για το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων (Κ16) Beach Handball από 29 
Ιουνίου έως 1 Ιουλίου και διεθνές τουρνουά Beach Handball Γυναικών από 7-13 
Ιουλίου στην παραλία Σχοινιά στον Μαραθώνα: 
 
Κάλυψη live streaming ημιτελικών και τελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών- Γυναικών, καθώς 
και μικρό και μεγάλο τελικό στο τουρνουά Εθνικών ομάδων με τρεις κάμερες, replay και σπικάζ. 
 
 
 
 
[Προϋπολογισμός εκδήλωσης: 868,00€ με  Φ.Π.Α.] 
 
 
    

    Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες ακόμα και σε 

περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών υλοποίησης των ανωτέρω εκδηλώσεων.  

 

     Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας- Διεύθυνση 

Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, 1ος όροφος, 17ο χλμ.  Λεωφόρου Μαραθώνος, 

Παλλήνη- οικονομική προσφορά  για  την  ανωτέρω παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με το 

συνημμένο υπόδειγμα  (Παράρτημα  Α΄). 

 

     Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να τοποθετηθεί  σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τη 

σφραγίδα του υποψηφίου και την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την παροχή  υπηρεσιών LIVE 

STREAMING  για   την πραγματοποίηση  του  5ου Κυπέλλου  Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών  και  των  

φιλικών αγώνων  της   εθνικής  Γυναικών  Beach  Handball   στην   παραλία   Σχοινιά  του 

Μαραθώνα (6-14 Ιουνίου)  καθώς και  του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων 

(Κ16) Beach Handball  από 29 Ιουνίου  έως 1 Ιουλίου  και  του  διεθνούς  τουρνουά  Beach 

Handball Γυναικών από 7-13 Ιουλίου  στην  παραλία  Σχοινιά  στον Μαραθώνα ».  

 

Επιπλέον, στον ανωτέρω φάκελο θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα  δικαιολογητικά,  ήτοι: 
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1) Τα δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας/ επιχείρησης 

και  τα   πρόσωπα  που νόμιμα τη δεσμεύουν.  

2) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του.  

3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

 

   Σε περίπτωση που από τα αναγραφόμενα στα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει λόγος 

αποκλεισμού σας, η Περιφέρεια Αττικής δε θα έχει καμία υποχρέωση έναντί σας. 

 

  Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που  θα υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, με  και  χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο 

των  εκδηλώσεων.   

 

  Η διαδικασία της ανάθεσης είναι βάσει των διατάξεων του άρθρου 118  του Ν.4412/2016. 

 

   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι έως τις 5-06-2018, 

ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:30. 

   Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 6/06/2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

10.00 από την αρμόδια υπηρεσία, (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, 1ος 

όροφος, 17ο χλμ.  Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).  

 

   Η  ποιοτική  και  ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά,  ήτοι  μετά  

το  πέρας  κάθε εκδήλωσης, από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής  με τη σύνταξη πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 208 και 

το άρθρο 219 του Ν.4412/2016, κατόπιν σχετικής  βεβαίωσης  καλής εκτέλεσης από τον εντεταλμένο 

Περιφερειακό Σύμβουλο σε θέματα αθλητισμού  καθώς και  από  την Ομοσπονδία 

Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος.   

 

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

    

  Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για  το οικονομικό  έτος 2018, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0844 «Εκθέσεις, 

οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», 
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   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και μετά την 

ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των   υπηρεσιών από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής.  

 

    Περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές λεπτομέρειες θα σας δοθούν από την Ομοσπονδία 

Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος τηλ. 210 8841841 και e-mail:info@hhf.org.gr. 

 

    Η πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων 

του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Α.Α. και η διάθεσή της γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α.- 

Τμήμα προμηθειών (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος- Παλλήνη, 1ος όροφος). 

Επίσης, είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr στη διαδρομή 

Ενημέρωση- Διαγωνισμοί- Διακηρύξεις / Προσκλήσεις. 

 

  
 
 
                                                                                                Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
                                                                                             ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
Κοινοποίηση:  

1. Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής, 

Τμήμα Διαδικτύου (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Αττικής) 

 (e-mail: site@patt.gov.gr)   

2.  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης (με την παράκληση να την αναρτήσει στον πίνακα 

ανακοινώσεων  του  κεντρικού  κτηρίου  της  Π.Ε.Α.Α.) 
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                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

                                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

                                                 
                                                         
                                       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  LIVE  STREAMING 
 
            (Προϋπολογισμός  1.736,00€  με  Φ.Π.Α.) 
 
 
1) Για το 5ο Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών και φιλικοί αγώνες της εθνικής 
Γυναικών Beach Handball στην παραλία Σχοινιά του Μαραθώνα (6-14 Ιουνίου ): 
 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:………………€ 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:………………€ 
 
 
 
 
2)  Για το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων (Κ16) Beach Handball από 29 
Ιουνίου έως 1 Ιουλίου και διεθνές τουρνουά Beach Handball Γυναικών από 7-13 
Ιουλίου στην παραλία Σχοινιά στον Μαραθώνα: 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:………………€ 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:………………€ 
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