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Αθήνα, 29.04.2022 

Αρ. Πρωτ.: 7348 

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την κατάθεση προσφοράς για την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιδιορθώσεων στο χώρο του Μικρού Θεάτρου Αρχαίας 

Επιδαύρου για την προετοιμασία του ενόψει της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 

2022. 

 

Η Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ προσκαλεί τους παραπάνω να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιδιορθώσεων στο 
χώρο του Μικρού Θεάτρου Αρχαίας Επιδαύρου για την προετοιμασία 
του ενόψει της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος 2022 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Επί τη βάσει της προσφερόμενης τιμής, εφόσον η προσφορά πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα Α΄ 
της παρούσας. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
20.000,00 € 
 

 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

 
4.800,00 € (24%) 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 
(ΑΔΑΜ) 

 
22REQ010466494 

CPV 45212314-0 (κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία)  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Oι κατά Νόμο κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης (Α.Ε.Π.Π. 0,06% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%, Χαρτόσημο 3% επ’ 
αυτών και ΟΓΑ 20% επί του τελευταίου). 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Η καταβολή του οικονομικού τιμήματος πραγματοποιείται με την 
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, εντός εξήντα 
(60) ημερών μετά την παραλαβή του αντίστοιχου παραστατικού. Η 
εξόφληση πραγματοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης οριστικής 
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παραλαβής των ως άνω τεχνικών εργασιών από εξουσιοδοτημένο 
στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΑ 
ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF) 
 

1) Φάκελος δικαιολογητικών ως κατωτέρω 
2) Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α΄, η οποία υποβάλλεται με υπογραφή και 
σφραγίδα 

3) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του 
Παραρτήματος Β΄, η οποία υποβάλλεται με υπογραφή και 
σφραγίδα 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• βεβαίωση  άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με 
το αντικείμενο των εν θέματι υπηρεσιών (βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο ή 
αντίστοιχο πιστοποιητικό) 

• αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (για κάθε νόμιμη 
χρήση, εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου) 

• αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου, με αναγραφή μη ύπαρξης 
οφειλών για το προσωπικό  

• γενικό πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου εγγραφής στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σε ισχύ σε περίπτωση νομικού 
προσώπου  

• αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού 
προσώπου (δικαιολογητικά στοιχεία νόμιμης σύστασης και 
εκπροσώπησης) σε ισχύ 

• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86 του 
προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79 

Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 
διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016 ,όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γγ) στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 
νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίστοιχα αποσπάσματα ποινικών μητρώων 

• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86 στην οποία 
θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δύναται να προσφέρει προσηκόντως 
τις αιτούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
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Σημείωση  1: τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον 
είναι ΣΕ ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που 
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] 
μήνες πριν από την υποβολή τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 
 
Σημείωση 2: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν 
είναι εκ του Νόμου υπόχρεος σε εγγραφή του σε επιμελητήριο, αρκεί η 
υποβολή των στοιχείων του εκ του μητρώου στο “ΤaxisΝet” της ΑΑΔΕ. 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις κάτωθι 
διευθύνσεις: tech.dir@aefestival.gr, kritsaki@aefestival.gr, 
maramathas@aefestival.gr και protocol@aefestival.gr 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μέχρι την Τρίτη 10/05/22 και ώρα 16:00 (πέντε τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες, αρχόμενες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο 
ΚΗΜΔΗΣ). Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία 
και ώρα θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σαράντης Ζαργάνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 4838720) 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ 

 

 

                 Ιωάννης Καπλάνης 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 

 

 

mailto:tech.dir@aefestival.gr
mailto:kritsaki@aefestival.gr
mailto:maramathas@aefestival.gr
mailto:protocol@aefestival.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά οικονομικό φορέα ο οποίος θα αναλάβει την παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και επιδιορθώσεων στο χώρο του Μικρού Θεάτρου Αρχαίας 

Επιδαύρου για την προετοιμασία του ενόψει της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγράμματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο οικονομικός φορέας πρόκειται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:  
 

- Αντικατάσταση τμημάτων ξυλείας κατασκευών του θεάτρου.  

 

- Μερική αντικατάσταση σκαλοπατιών του θεάτρου.  

 

- Προετοιμασία, εγκατάσταση και απεγκατάσταση κατασκευών υποδομής του θεάτρου. 
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1. Αντικατάσταση  / Επισκευή μέρους των υλικών όπως: 

 

• Αντικατάσταση φθαρμένων [περίπου εξήντα (60) από τα εκατόν εξήντα έξι (166) συνολικά] 

ξύλινων καλυμμάτων για σκαλιά τα οποία θα είναι επενδυμένα με μοκέτα και λάστιχο για να 

προστατευθούν τα μάρμαρα του Αρχαίου Θεάτρου. 
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• Αντικατάσταση των φθαρμένων  συνδέσμων «μεντεσέδων» και φθαρμένων μοκετών. 

 

• Αντικατάσταση μέρους της ξυλείας της κεντρικής εισόδου και των κουπαστών ώστε να είναι 

ασφαλή. 

 

• Αντικατάσταση μεγάλου μέρους της ξυλείας της βασικής σκηνής (περίπου 30τμ ξυλεία κόντρα 

πλακέ θαλάσσης πάχους 22 - 24χιλ.). 

 

• Μικρές επισκευές στον οικίσκο ελέγχου φωτισμού  (control room / dimmer room). 

 

• Βαφή όλων των τεμαχίων ( η βαφή /φρεσκάρισμα θα γίνει εκτός θεάτρου). 

 

• Μεταφορές τοπικές υλικών από την αποθήκη της Αρχαίας Επιδαύρου στο Μικρό Θέατρο και 

επιστροφή τους αντίστοιχα μετά το πέρας των παραστάσεων. 

 

 

2. Η προετοιμασία του Μικρού Αρχαίου Θεάτρου συμπεριλαμβάνει: 

 

• Τον έλεγχο και τη διαλογή του εξοπλισμού στους χώρους της Πειραιώς 260 στην Αθήνα. 

 

• Την εγκατάσταση των προστατευτικών σκαλιών στις κερκίδες.  
 

 

 

• Την εγκατάσταση των βάσεων και των ικριωμάτων για την ανάρτηση φωτιστικού και ηχητικού 

εξοπλισμού. 

 





 

7 
 

   

   

 

• Την εγκατάσταση του πατώματος για ΑΜΕΑ στις κερκίδες.  

 

• Την εγκατάσταση της κεντρικής εισόδου. 

 

• Την εγκατάσταση της γέφυρας στην κεντρική είσοδο του κοινού. 
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• Την εγκατάσταση όλων των ραμπών που προβλέπονται.  

 

• Την εγκατάσταση και το αλφάδιασμα των γερμανικών παταριών που αποτελούν την βασική 

σκηνή του θεάτρου (σχετική εικόνα στην σελίδα 5).  

 

• Την εγκατάσταση της βάσης και του οικίσκου (control room) ηχοληπτών και φωτιστών. 
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• Την στήριξη των οθονών υπερτίτλων (5.00m x 0.90m). 

 

• Την  εγκατάσταση του λυόμενου καμαρινιού εξωτερικών διαστάσεων 6m x 3m x 2,5m ύψος. 

Το καμαρίνι θα εδράζεται όλο σε πατάρια που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή (9 πατάρια 

γερμανικού τύπου 2m x 1m με τα αντίστοιχα ποδαρικά). 

 

• Η εγκατάσταση της οροφής θα γίνει με νέα υλικά που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

 

• Την τοποθέτηση του μονωτικού υλικού στη τοιχοποιία και στην οροφή του καμαρινιού τύπου 

“dow” και κάλυψη του με κόντρα πλακέ θαλάσσης 6 χιλιοστών. 

 

• Τις μεταφορές προσωπικού και κατασκευών από και προς το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας 

Επιδαύρου.  

 

• Το κόστος της διαμονής και σίτισης της ομάδας τεχνικών στην Αρχαία Επίδαυρο για το σύνολο 

της διάρκειας του έργου.  

 

• Το κόστος της απεγκατάστασης και κατάλληλης συσκευασίας των υλικών από το Μικρό Θέατρο 

Αρχαίας Επιδαύρου μετά το τέλος των παραστάσεων και την μεταφορά των υλικών είτε στις 

αποθήκες της Επιδαύρου είτε στις Αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα (Πειραιώς 

260). 
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3. Χρονικός περιορισμός εγκατάστασης / απεγκατάστασης 

 

Οι εργασίες εγκατάστασης εντός του αρχαίου θεάτρου (εκτός των επισκευών που θα 

πραγματοποιηθούν εκτός του χώρου του θεάτρου) θα πρέπει να έχουν περατωθεί εντός επτά (7) 

ημερολογιακών ημερών, από τις 03/06/2022 έως 09/06/2022. 

 

Οι εργασίες απεγκατάστασης και μεταφοράς των υλικών θα πρέπει να έχουν περατωθεί εντός δύο (2) 

ημερολογιακών ημερών, από τις 07/08/2022 μέχρι τις 09/08/2022. 

 

 

4. Γενικές Οδηγίες έργου 

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα, αναφορικά με τους χώρους τέλεσης των ως άνω εργασιών: 

• Το σύνολο των εργασιών τελείται υπό την επίβλεψη της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας, 

οι όποιες οδηγίες της οποίας πρέπει να τηρούνται άμεσα και με ακρίβεια. 

• Όλοι οι τεχνικοί που θα απασχοληθούν με την εγκατάσταση εντός του Μικρού Θεάτρου 

της Αρχαίας Επιδαύρου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, να έχουν άδεια για εργασία σε 

ύψος και κατά την εργασία τους να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχαιολόγων 

και των εντεταλμένων αρχαιοφυλάκων των χώρων. 

• Εντός του χώρου δεν επιτρέπεται καμία μορφή εργοταξιακής επεμβάσεως ή 

δραστηριότητας, που δεν είναι συμβατή με τον χώρο (όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις, 

εκτενείς ξυλουργικές εργασίες, εμπήξεις, πριονίσματα πάνω σε λίθους, χρήση παντός 

είδους χρωμάτων κ.α). 

• Οι προαναφερόμενες εργασίες θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν, αυστηρά, κατόπιν 

σχετικής συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον η εταιρεία / υποψηφία 

ανάδοχος λάβει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (καλύμματα προστασίας κ.ά). 

• Οι κατασκευές θα πρέπει να έρθουν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, προ-

συναρμολογημένες.  

• Η όποια αποξήλωση και απομάκρυνση υλικών ή/και κατασκευών θα πρέπει να γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες εργασίας εντός των χώρων.  

• Σε όποιο σημείο τελούνται εργασίες θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα τα μέρη του 

αρχαίου μνημείου που βρίσκονται τριγύρω, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε και 

κατάλληλος πυροσβεστήρας στον χώρο. 

• O κωδικός του χρώματος για τη σκηνή του Μικρού Θεάτρου θα είναι: Kraft paints ΚR2387 

F Brocade Silk. 

• O κωδικός του χρώματος για τη γέφυρα κοινού στο Μικρό Θέατρο θα είναι: RAL 7004. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

1 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, 

επισκευής και επιδιορθώσεων στο 

χώρο του Μικρού Θεάτρου Αρχαίας 

Επιδαύρου για την προετοιμασία του 

ενόψει της υλοποίησης του 

καλλιτεχνικού προγράμματος 2022 

1  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

  ΠΟΣΟ ΦΠΑ   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΕΣ 

 

Αθήνα ……………………………2022 

 

          Ο/Η προσφέρων/ουσα 

 

 

         (υπογραφή & σφραγίδα) 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016. 




