
                   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

          Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019 

                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ          Αριθ. Πρωτ: 857  

ΤΜΗΜΑ        

      

Ταχ. Δ/νση     :        

Ταχ. Κώδικας  :                 

Τηλέφωνο  :          

Fax : 

E-mail : 

Πληροφορίες :                   

 

 
  

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Το Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α),  

για τις ανάγκες της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Κρατικής Ορχήστρας 

Αθηνών (Κ.Ο.Α) για την καλλιτεχνική περίοδο 2019-2020, προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 117, 107 και 109 του Ν. 4412/2016) για την Ανάδειξη 

Αναδόχου προμήθειας υπηρεσιών «μεταφοράς μουσικών οργάνων». 

 

Περιγραφή αντικειμένου: 

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων ορχήστρας για τις ανάγκες των συναυλιών της 

Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών εντός και εκτός Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, οι συναυλίες της Κρατικής 

Ορχήστρας Αθηνών  για το ζητούμενο διάστημα αναμένεται να είναι έως τριάντα οχτώ (38) εντός 

Αττικής και έως πέντε (5) εκτός Αττικής. Η πλειονότητα των εντός Αττικής μεταφορών αφορούν την 

μεταφορά μουσικών οργάνων από την Αίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Α. στο ΜΜΑ στην Αίθουσα 

Χρήστος Λαμπράκης και χρήζουν την πρόβλεψη δύο (2) δρομολογίων για κάθε μεταφορά. Οι εκτός 

Αττικής συναυλίες είναι προς επιβεβαίωση, αλλά οφείλει να υπολογισθεί τριήμερη δέσμευση του 

φορτηγού για εκάστη συναυλία. 

 

Προδιαγραφές: 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στις συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες 

τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας. Απόδειξη της εμπειρίας αυτής θα αποτελέσει η υποβολή 

συστατικών επιστολών από φορείς πολιτισμού αντίστοιχου αντικειμένου. 

 

Διάρκεια: 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μηνών, πιο συγκεκριμένα από την 1/9/2019 έως 

31/8/2020. 

 

Προϋπολογισμός Προμήθειας:  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και συνοδευτικών υπηρεσιών να μην υπερβαίνει το 

συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.  

Το Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α. έχει λάβει απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2019 και 

2020, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

ΑΘΗΝΩΝ  

 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1 

115 21 

210 7216026 

210 6455391 

arizakou@koa.gr 

Α. Ριζάκου 
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Κρατήσεις: 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της Αρχής, και σε κράτηση 

0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 

4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι κρατήσεις αυτές υπόκεινται σε χαρτόσημο 

ποσοστού 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσοστού 20%. 

Επιπλέον, τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου προμηθειών 

ποσοστού 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

 

Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση, μετά την προσκόμιση των σχετικών μηνιαίων 

παραστατικών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε πληρωμής η υποβολή των στοιχείων φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας που επιβάλλει ο Νόμος τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

την εξόφληση.  

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών:  

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό στα γραφεία της Κ.Ο.Α. (Βασ. Σοφίας 

& Κόκκαλη 1) σε κλειστό φάκελο με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» έως και την 5η Αυγούστου 2019 και ώρα 

15:00. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει ημερομηνία αποστολής έως 

5η Αυγούστου 2019 και να υπάρξει έως την ίδια ημερομηνία ενημερωτικό email για την ταχυδρομική 

αποστολή στο (msevastou@koa.gr). 

 

Συνοδευτικά έγγραφα προσφοράς: 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με συμπληρωμένο το έντυπο Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

προκήρυξης καθώς επίσης και με συστατικές επιστολές ως αποδεικτικό της δεκαετούς εμπειρίας. 

 

Διαδικασία / Κριτήρια επιλογής: 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα προχωρήσει, εάν 

έχουν παραληφθεί όλες οι ταχυδρομικές προσφορές, την 6η Αυγούστου 2019 στον έλεγχο της 

πληρότητας του φακέλου, στην αποσφράγιση των φακέλων προσφορών και την αξιολόγησή τους 

με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Εάν δεν έχουν παραληφθεί 

εγκαίρως οι ταχυδρομικές προσφορές, θα ορισθεί νέα ημερομηνία συνεδρίασης, η οποία θα 

κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες. 

 

Λοιπές πληροφορίες:  

Για την εκτέλεση της προμήθειας, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ της Κ.Ο.Α. και του Αναδόχου που 

θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας. 

 

 

 

         Ο Διευθυντής της Κ.Ο.Α. 

 

 

              Στέφανος Τσιαλής  
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