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Έδρα 

Ιωάννη Προκοπίδη Ν. Αλικαρνασσός 

71601 Ηράκλειο Κρήτης 

Διεύθυνση Γραφείων 

ΠΣΚΗ, Πλαστήρα & Ρωμανού, 71201, Ηράκλειο Κρήτης 

Πληροφορίες: 

Τηλ. 2814408027, 2814408028 

Email: info@depanal.gr 

Ηράκλειο, 18.03.2022 

        Αρ. Πρωτ. : 514 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την σύναψη σύμβασης « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Αναθέτουσα αρχή είναι η Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού και 

Ανάπτυξης Ηρακλείου με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, ΑΦΜ 094258926 Δ.Ο.Υ 

Ηρακλείου Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 117235827000, που εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου 

Κρήτης στην οδό Ιωάννη  Προκοπίδη και γραφεία επί της λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα 49. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Α) Διατάξεις 

1.    Του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021. 

2.    Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

3.    Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει.  

4.    Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 

ισχύει. 

5.    Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει 

μετά  τις τροποποιήσεις από το Ν. 4727/2020. 

6.    Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως 

ισχύει μετά  τις τροποποιήσεις από το Ν. 4839/2021. 

7.    Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”, όπως ισχύει μετά  τις τροποποιήσεις από το Νόμο 4727/2020. 
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8.     Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει μετά  

τις τροποποιήσεις από το Ν. 4830/2021.  

9.    Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133 19.07.2018) (Κλεισθένης). 

10.    Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”, όπως ισχύει μετά  τις τροποποιήσεις από το Ν. 4727/2020. 

11.   Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει 

μετά  τις τροποποιήσεις από το Ν. 4701/2020. 

12.      Την με αρ. 76298 (Β’ 3075/13-7-2021) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων- Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του ΚΗΜΔΗΣ…». 

13.      Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και… άλλες διατάξεις» 

 

Β) Αποφάσεις 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 348/ 01.03.2022 εισήγηση προς το Δ.Σ. της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» για την 

υπηρεσία «Διενέργεια Διαγωνισμών Προσωπικού ΠΣΚΗ». 

2. Την υπ’ αρ. 01/ πρακτικό 66/ 03.03.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης 

διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή 

υπηρεσιών διαγωνισμών προσωπικού ΠΣΚΗ. 

3. Την με αριθ. πρωτ: 489/ 17.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης είναι η σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την « Παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού φωτισμού σκηνής και προβολών για την οργάνωση και την εξυπηρέτηση της  

λειτουργίας του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου . 

Πέραν των ίδιων παραγωγών οι οποίες δύνανται να λάβουν χώρα και εκτός των εγκαταστάσεων 

του ΠΣΚΗ, περιλαμβάνεται και η εξυπηρέτηση των παραγωγών τρίτων που λαμβάνουν χώρα 

αποκλειστικά  εντός των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου 

σύμφωνα με το πρόγραμμα ενοικιάσεων και παραχωρήσεων της καλλιτεχνικής διεύθυνσης  της 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Τεχνικού  Φωτισμών 

Σκηνής και Επεξεργασίας, Προβολής και Καταγραφής Οπτικοακουστικού περιεχομένου. 

Στις αρμοδιότητες της εν λόγω  θέσης περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, και η εκτέλεση Φωτισμών 

Σκηνής, καθώς και η επεξεργασία, η προβολή και η καταγραφή σημάτων Οπτικοακουστικού 

περιεχομένου για την εξυπηρέτηση των παραγωγών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου 

Ηρακλείου. Πέραν των ίδιων παραγωγών  στο αντικείμενο της  θέσης περιλαμβάνεται και η 

εξυπηρέτηση των παραγωγών τρίτων που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεων του 

Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου σύμφωνα με το πρόγραμμα ενοικιάσεων και 

παραχωρήσεων της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.  

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η ευθύνη της οργάνωσης , της συντήρησης και της διαφύλαξης του 

υλικού των συστημάτων της ειδικότητας και  επικουρικά του συνόλου των οπτικοακουστικών 

συστημάτων και των συστημάτων του φωτισμού του ΠΣΚΗ. 
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Πέραν των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της θέσης, περιλαμβάνεται επίσης η παροχή 

υποστήριξης στις εργασίες του τμήματος της σκηνής και του τμήματος  του ήχου έως και η 

προσωρινή κάλυψη – αντικατάσταση των τεχνικών στις  συγκεκριμένες ειδικότητες όταν το  

επιβάλουν οι συνθήκες σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της Καλλιτεχνικής 

Διεύθυνσης. 

Η εν λόγω θέση επιβάλει την φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού 

Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου αλλά και πέραν αυτού σε ημέρες και ώρες που ορίζονται 

σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος παραγωγών, της συντήρησης του υλικού, αλλά και 

τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή 

της. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Το συνολικό ύψος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 30.000,00 € σύμφωνα με την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου. 

Το ως άνω προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου και πάσης φύσης 

νόμιμες κρατήσεις, και ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσόν είναι πλέον του  Φ.Π.Α το οποίο 

βαρύνει την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Το νόμισμα των προσφορών θα είναι σε Ευρώ € 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Καμία αναπροσαρμογή του τιμήματος ή άλλη επί πλέον αμοιβή δεν προβλέπεται κατά την 

διάρκεια της σύμβασης. 

Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει σε δώδεκα ισόποσες καταβολές στο τέλος κάθε μήνα εντός 

πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά πρόσωπα 

που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 

τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Οι προσφορές θα κατατεθούν ιδιοχείρως στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε εντός 

σφραγισμένου φακέλου ο οποίος θα αναγράφει τον παραλήπτη (αναθέτουσα) με την ένδειξη 

“Προς”, τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου, και τον τίτλο της πρόσκλησης. 

Εντός του κύριου φακέλου θα τοποθετηθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και θα 

αναγράφει ευκρινώς τα στοιχεία του παραλήπτη (αναθέτουσας) με την ένδειξη Προς, τον τίτλο 

της πρόσκλησης, τα στοιχεία του υποψήφιου, και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 01.04.2022 και ώρα 14:00, στο 

Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», στην Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό 

Κέντρο Ηρακλείου).  

 Οι προσφορές θα παραδίδονται  ιδιοχείρως ή με courier με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης, 

στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας πριν την παρέλευση του χρόνου παραλαβής.  

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, έως πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα πρέπει να είναι 45 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσής τους 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Τίτλοι σπουδών:  

α) Ανώτατης ή Ανώτερης βαθμίδας από τμήμα σχολής με αντικείμενο σπουδών 

σχετικό με τον Φωτισμό Σκηνής ή τα Οπτικοακουστικά Συστήματα. 

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα συνεκτιμηθεί. 

2. Εμπειρία:  

α) Τουλάχιστον 5 έτη  σε θέση υπεύθυνου σχεδίασης και εκτέλεσης Φωτισμών 

Σκηνής στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα . 

3. Ειδική Εμπειρία: 

α) Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας στην θέση του προϊστάμενου τμήματος 

Φωτισμών  σε οργανισμό με αντικείμενο: 

 Την διαχείριση και την λειτουργία αντίστοιχου μεγέθους  κτιριακών 

εγκαταστάσεων. 

 Την διαχείριση και την λειτουργία αντίστοιχων Θεατρολογικών υποδομών για την 

υποστήριξη των καλλιτεχνικών παραγωγών (Συστήματα Φωτισμών Σκηνής, 

Οπτικοακουστικά Συστήματα, Μηχανισμοί Σκηνής). 

 Την οργάνωση και την διεξαγωγή  παραγωγών Λυρικού Θεάτρου, Συναυλιών 

Κλασσικής Μουσικής, Κλασσικού Θεάτρου, Παραστάσεων Κλασσικού και 

σύγχρονου χορού, και την υποστήριξη Συνεδρίων.  

4. Ειδικές Γνώσεις:  

α) Εμπειρία στην λειτουργία αυτοματοποιημένων Μηχανισμών σκηνής ώστε να έχει 

την δυνατότητα να συνεπικουρεί τις εργασίες του τμήματος της σκηνής όταν αυτό 
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κρίνετε απαραίτητο. Εμπειρία σε συστήματα ήχου ώστε να έχει την δυνατότητα 

να συνεπικουρεί τις εργασίες του τμήματος ήχου. 

β) Πιστοποίηση εκπαίδευσης στο  συγκεκριμένο λογισμικό των μηχανισμών σκηνής 

της ΒΒΗ. 

γ) Πιστοποίηση εκπαίδευσης σε προγράμματα σχεδίασης και προσομοίωσης 

φωτισμών. Πιστοποίηση σε προγράμματα επεξεργασίας, εγγραφής και 

διαχείρισης σημάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου. 

δ) Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις επί των συγκεκριμένων (brands) συστημάτων που 

διαθέτει το ΠΣΚΗ. Γνώση των εγκαταστάσεων του ΠΣΚΗ. 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Επιπλέον Χρόνος Εμπειρίας. 

β) Βασικές γνώσεις ανάγνωσης ηλεκτρολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου. 

γ) Πολύ καλή γνώση των τεχνικών δυνατοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

της τεχνολογίας Live Streaming. 

δ) Γνώση Αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. 

ε) Εντοπιότητα 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων θα πρέπει να κατατεθούν εντός του κύριου 

φακέλου  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό. 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

3. Αντίγραφο ισοτιμίας εφόσον απαιτείται. 

4. Πίνακας Προϋπηρεσίας με χρονολογική σειρά και τα πλήρη στοιχεία του εργοδότη. 

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή αποδεικτικά ασφάλισης που θα την 

πιστοποιούν. 

6. Επίσημες πιστοποιήσεις εκπαιδεύσεων ή σεμιναρίων από τις εταιρείες ή τους οργανισμούς 

που την διεξήγαγαν. 

7. Πιστοποιητικά γνώσεων.  

8. Υπεύθυνες Δηλώσεις (όπου απαιτείται) 

9. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα καθώς και βεβαίωση του οικείου 

επιμελητηρίου.  

Η απόδειξη της γνώσης σχεδίου και γλώσσας, μπορεί να γίνει με πιστοποιητικά αναγνωρισμένων 

φορέων, ή με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου  η οποία θα τεκμηριώνεται από το πρόγραμμα 

σπουδών σε σχετικό αντικείμενο, ή και από  πιστοποιήσεις εκπαιδεύσεων και   σεμιναρίων οι 

οποίες διεξήχθησαν στην δηλωθείσα γλώσσα ή το δηλωθέν γνωστικό αντικείμενο.  

Η γνώση ανάγνωσης σχεδίου μπορεί να τεκμηριωθεί και με υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύεται 

από βεβαίωση εργοδότη. 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει την διακριτική ευχέρεια της απόρριψης δικαιολογητικών αμφίβολης 

αξιοπιστίας. 

Η ΔΕΠΑΝΑΛ.ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει  διευκρινήσεις για τα 

δικαιολογητικά που θα κατατεθούν καθώς και για τον έλεγχο της γνησιότητας τους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί συμπληρώνοντας το ποσοστό της έκπτωσης και τα 

απαιτούμενα πεδία επί του συνημμένου προτύπου. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η κατάταξη των προσφορών θα υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την συνολική βαθμολογία που 

προκύπτει από τους πίνακες (1&2) βαθμολόγησης των προσόντων του υποψηφίου (*) με μέγιστη 

βαθμολόγηση 150*, σε συνδυασμό με την έκπτωση (ε) της οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα 

με τον τύπο: ΒΟΠι =(150*ε)/(20+ε) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (μέγιστο όριο βαθμολογίας ομάδας 110) 

Α/Α Περιγραφή 

Συμμόρφωση / Βαθμοί 

Απουσία 
Ελάχιστη 

Μερική 
Πλήρης 

1.α Τίτλος Σπουδών * Απόρριψη 10 15 20 (+5) 

2.α Εμπειρία Απόρριψη - 15 

3.α Ειδική  Εμπειρία Απόρριψη - 15 

4.α Ειδικές Γνώσεις (4.α) 0 - 15 

4.β Ειδικές Γνώσεις (4.β) 0 - 15 

4.γ Ειδικές Γνώσεις (4.γ) 0 5 10 

4.δ Ειδικές Γνώσεις (4.δ) 0 5 15 

*Ο βασικός τίτλος σπουδών που γίνεται αποδεκτός σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της 

πρόσκλησης βαθμολογείται με 10 μονάδες, οι τίτλοι σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης 

βαθμολογούνται με 15 μονάδες, η κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης βαθμολογείται 

με 20 μονάδες, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές αντικείμενο προσθέτει 5 μονάδες 

επιπλέον στην βαθμολογία του τίτλου σπουδών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (μέγιστο όριο βαθμολογίας ομάδας 40) 

Α/Α Περιγραφή 

Συμμόρφωση / Βαθμοί 

Απουσία 
Ελάχιστη 

Μερική 
Πλήρης 

α Επιπλέον Χρόνος Εμπειρίας 0 0,5/έτος 10 (μέγιστο) 

β Γνώσεις ανάγνωσης σχεδίου 0 - 5 

 
Γνώση Μέσων Κοινωνικής 

δικτύωσης & Live Streaming 
0 - 5 

γ 
Γνώση Αγγλικής γλώσσας * 

Δεύτερη ξένη γλώσσας ** 
0 5  10 15 

δ Εντοπιότητα 0 - 5 
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*Η γνώση Αγγλικής βαθμολογείται με 5 μονάδες, η προσκόμιση πτυχίου σε επίπεδο  Proficiency 

αποδίδει 10 μονάδες συνολικά. 

** Η αποδεδειγμένη γνώση δεύτερης γλώσσας βαθμολογείται με 5 μονάδες επιπλέον και 

διαμορφώνει την συνολική βαθμολογία για την γνώση ξένων γλωσσών μέχρι τις 15 μονάδες. 

 

 

 Η πρόεδρος της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» 

 

 

 

Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη 
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601  
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ▪ ΑΦΜ: 094258926 
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΣΚΗ:  
ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ ▪ ΤΚ 71201  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την σύναψη σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε» 

 

   

 

 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 30,000.00€ 

Έκπτωση Προσφοράς %  

Σύνολο Προσφοράς  

 

 

Έκπτωση Ολογράφως :  

Σύνολο  Ολογράφως :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σφραγίδα / Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει κάθε είδους κρατήσεις και εισφορές  

Ισχύς προσφοράς: 45 ημέρες. 
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