
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 27/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
“ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” 

 

 
 
 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 30.380,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. 
 
    ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 
 

 
 
 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 19/07/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

“ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” 

      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
“ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 30.380,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

ΑΔΑΜ: 18REQ003457101 

 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.: 15.6471.0003 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε 
τυχούσα νόμιμη κράτηση.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τη υλοποίηση των εκδηλώσεων “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018”. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” στον Δήμο μας,  τα 
οποία αποτελούν θεσμό και υπόσχονται να προσφέρουν στο κοινό ένα πλούσιο και πολύ ποιοτικό πρόγραμμα. 
Τα “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” ξεκινούν την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 09 
Σεπτεμβρίου 2018. 
Οι παραστάσεις και οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, η είσοδος είναι 
ελεύθερη και περιλαμβάνουν συναυλίες, παιδικά θέατρα, μουσικές βραδιές, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά ως 
κατωτέρω: 
 
1. Παιδική Θεατρική Παράσταση “Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες” του Ιουλίου Βερν 

  
Το βιβλίο που εκδόθηκε το 1873 και από τότε μεγάλωσε και μεγαλώνει γενιές και γενιές θα “ζωντανέψει” στη σκηνή 
σε μια μαγευτική σκηνοθεσία – παράσταση αλλά και ερμηνεία του Χάρη Ρώμα. Μαζί του ταλαντούχοι νέοι ηθοποιοί 
επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια κέρδισαν μια θέση σε αυτό το ταξίδι – παράσταση με οδηγό τον Φιλέα Φογκ που 
με τη βοήθεια του Αερόστατού του και δίπλα του τον χαρισματικό Πασπαρτού, μέσα σε 80 ημέρες θα μας 
γνωρίσουν όλον τον κόσμο! 
Τα πολύ εντυπωσιακά κοστούμια και χορευτικά αποτυπώνουν την μαγεία και των 5 Ηπείρων που θα 
παρακολουθήσουμε δίνοντάς μας τη δυνατότητα να γνωρίσουμε μαγικές χώρες και άλλους λαούς. 
Αξίζει εδώ να τονίσουμε πως ο ήρωας της παράστασης και πρωταγωνιστής Φιλέας Φόγκ (Χάρης Ρώμας) σε μια από 
τις ενδιάμεσες στάσεις του, θα επισκεφθεί και την Ελλάδα, μια από τις πιο Αρχαίες Χώρες του Κόσμου. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στον χώρο εκδηλώσεων του 
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης στην εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ” (Θεατρικές Επιχειρήσεις). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, την ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά 
μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο, 
που θα καλυφθούν από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.720,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
2. Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη 

 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Διονύσια 2018” θα παρουσιάσει μια εξαιρετική συναυλία ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, 
ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς και ερμηνευτές της σύγχρονης μουσικής σκηνής. 
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει και που έχουν συνδεθεί με μερικές από τις 
πιο αγαπημένες στιγμές της ζωής μας, αλλά και καινούρια από την τελευταία δισκογραφική του δουλειά με την Λίνα 
Νικολακοπούλου. Τραγούδια που ιχνογραφούν κορυφαίες στιγμές της επιτυχημένης καλλιτεχνικής του πορείας ως 
δημιουργού και ως τραγουδιστή. 
Μαζί του η Μελίνα Μακρή που έχει ήδη τη δική της μουσική διαδρομή με το συγκρότημα VEGAS, αλλά και μια 
ομάδα εξαιρετικών μουσικών. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:00, στον χώρο εκδηλώσεων του 
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της μουσικής συναυλίας 
στην εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ” (Οργάνωση Δημοσίων Θεαμάτων). 
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Ο Δήμος θα καλύψει επίσης την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, την ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά 
μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την εγκατάσταση χημικών τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο, 
που θα καλυφθούν από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 13.640,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
3. Μουσική Ποιητική Βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου με τίτλο “Από τον 

Ερωτόκριτο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του Μίκη και άλλων 
συνθετών”  
 

Στον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου θα πραγματοποιηθεί μουσική ποιητική βραδιά με τίτλο “Από τον 
Ερωτόκριτο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του Μίκη και άλλων συνθετών”. Το 
καλλιτεχνικό μέρος θα περιλαμβάνει απαγγελία ποιημάτων από την ηθοποιό κ. Ολύνα Ξυνοπούλου, ενώ θα 
ακολουθήσει και ορχηστρικό πρόγραμμα με τραγούδια του Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη και άλλων κορυφαίων 
δημιουργών που θα ερμηνεύσουν οι:  κ. Λάκης Χαλκιάς, η κ. Μαρία Γράμψα, Μαρία Σουλτάτου και ο κ. Βασίλης 
Γισδάκης. Επίσης θα συμμετέχει στο μπουζούκι ο κορυφαίος κ. Μανώλης Καραντίνης. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:00 στον αρχαιολογικό χώρο του 
Βωμού Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση του μουσικού 
προγράμματος στην εταιρεία “GOODHEART PRODUCTIONS ΙΚΕ” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης, την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, την 
ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την εγκατάσταση χημικών 
τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο από τις ετήσιες σχετικές συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.580,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
4. Συναυλία με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση 

 
Ένα ταξίδι στη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα ερμηνευτή, συνθέτη και τραγουδοποιού Γρηγόρη Μπιθικώτση, 
μέσα από τα μάτια και τη φωνή του συνονόματου γιου του, φυσικού διαδόχου αλλά και συνεχιστή του στα 
καλλιτεχνικά μουσικά δρώμενα, Γρηγόρη Γρ. Μπιθικώτση. 
Ο “ΣΕΡ” του Ελληνικού τραγουδιού, όπως χαρακτηριστικά τον ονόμασαν, σφράγισε με τη φωνή του αλλά και με τις 
προσωπικές του συνθέσεις το Ελληνικό τραγούδι και γαλούχησε τουλάχιστον τρεις γενιές Ελλήνων. Ένα μουσικό 
ταξίδι με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας, τραγούδια κορυφαίων συνθετών που θα αντηχούν στα 
αυτά μας όσο υπάρχει Ελλάδα. 
Από τον Τσιτσάνη, τον Βαμβακάρη, τον Χιώτη, τον Ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες που 
ο ίδιος συνέθεσε, έως τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Μάνο Χατζηδάκι και βέβαια τα σπουδαία έργα του Μίκη 
Θεοδωράκη. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:00, στον χώρο εκδηλώσεων 
του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της συναυλίας στην 
εταιρεία “ΟΝΕΙΡΟΥΣ” (Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης, την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, την 
ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την εγκατάσταση χημικών 
τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο, που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.720,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
5. Παιδική Θεατρική Παράσταση “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη 

 
Για άλλη μια χρονιά η Κάρμεν Ρουγγέρη θα προσφέρει στα παιδιά – και όχι μόνο – μια παράσταση προσεγμένη στη 
λεπτομέρεια, φτιαγμένη με πολλή αγάπη και σεβασμό. 
Φέτος θα παρουσιαστεί το έργο “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι των αδελφών Γκριμ, 
διασκευασμένο σε ένα τρυφερό παραμύθι, πλούσιο σε μηνύματα. 
Πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη χρώματα και φως, με έξυπνους διαλόγους γεμάτους χιούμορ, πλημμυρισμένη 
από υπέροχες μελωδίες και τραγούδια, με διαλεχτούς ηθοποιούς – τραγουδιστές, χορογραφημένη στην λεπτομέρεια 
και όπως πάντα, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια, που είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει τους θεατές σε 
ονειρεμένους κόσμους. 



 5 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στον χώρο εκδηλώσεων του 
Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτείται αμοιβή για την επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της θεατρικής 
παράστασης στην εταιρεία “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” (Οργάνωση θεατρικών Θεαμάτων). 
Ο Δήμος θα καλύψει επίσης τις ηχοφωτιστικές ανάγκες της εκδήλωσης, την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, την 
ενοικίαση καθισμάτων, την προσφορά μικρού κεράσματος στους συντελεστές, καθώς και την εγκατάσταση χημικών 
τουαλετών στο συγκεκριμένο χώρο που θα καλυφθούν από τις σχετικές ετήσιες συμβάσεις. 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 3.720,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.  
 
 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Η σύμβαση με τις αναφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πραγματοποιούνται άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και 
μέχρι 1 μέρα πριν την κάθε εκδήλωση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 30.380,00 € συμπ. ΦΠΑ  

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

ΣΥΝΟΛΟ 

 € 

1.  
ΟΜΑΔΑ  1 
Παιδική Θεατρική Παράσταση “Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 
ημέρες” του Ιουλίου Βερν 

 

 “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ” (Θεατρικές Επιχειρήσεις)  
 Καθαρή Αξία  3.000,00 € 
 ΦΠΑ 24% 720,00 € 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.720,00 € 
   

2.  
ΟΜΑΔΑ  2 
Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη 

 

 
“ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ” (Οργάνωση Δημοσίων 
Θεαμάτων) 

 

 Καθαρή Αξία  11.000,00 € 
 ΦΠΑ 24% 2.640,00 € 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 13.640,00 € 
   

3.  

ΟΜΑΔΑ  3 
Μουσική Ποιητική Βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο του 
Βωμού Διονύσου με τίτλο “Από τον Ερωτόκριτο και τους 
Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του 
Μίκη και άλλων συνθετών”  

 

 “GOODHEART PRODUCTIONS ΙΚΕ” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)  
 Καθαρή Αξία 4.500,00 € 
 ΦΠΑ 24% 1.080,00 € 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 5.580,00 € 
   

4.  
ΟΜΑΔΑ  4 
Συναυλία με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση 

 

 “ΟΝΕΙΡΟΥΣ” (Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων)  
 Καθαρή Αξία  3.000,00 € 

 ΦΠΑ 24% 720,00 € 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.720,00 € 

   

5.  
ΟΜΑΔΑ  5 
Παιδική Θεατρική Παράσταση “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” σε 
σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη 

 

 Καθαρή Αξία  3.000,00 € 
 ΦΠΑ 24% 720,00 € 
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 3.720,00 € 
   

   
 Καθαρή Αξία 24.500,00 € 

      ΦΠΑ 24% 5.880,00 € 

 
Γενικό Σύνολο  

      (συμπ. ΦΠΑ) 
30.380,00 € 
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Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, catering, εκτύπωσης εντύπων, 
χημικών τουαλετών και ενοικίασης καθισμάτων. 
                                                                                                                                        
 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 Η σύμβαση με τις αναφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να πραγματοποιούνται άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και 
μέχρι 1 ημέρα πριν την κάθε εκδήλωση. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
υλοποίηση των εκδηλώσεων. 

 Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της εκάστοτε σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια. 
 

 
Άνοιξη, 19/07/2018 

   

 
 
 
   

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

            ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
            
 

 
    ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ                        ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

ΣΥΝΟΛΟ 

 € 

1.  
ΟΜΑΔΑ  1 
Παιδική Θεατρική Παράσταση “Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 
ημέρες” του Ιουλίου Βερν 

 

 “ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ” (Θεατρικές Επιχειρήσεις)  
 Καθαρή Αξία  
 ΦΠΑ 24%  
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
   

2.  
ΟΜΑΔΑ  2 
Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη 

 

 
“ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ” (Οργάνωση Δημοσίων 
Θεαμάτων) 

 

 Καθαρή Αξία  
 ΦΠΑ 24%  
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
   

3.  

ΟΜΑΔΑ  3 
Μουσική Ποιητική Βραδιά στον αρχαιολογικό χώρο του 
Βωμού Διονύσου με τίτλο “Από τον Ερωτόκριτο και τους 
Ελεύθερους Πολιορκημένους, στις διφωνίες του Μάνου, του 
Μίκη και άλλων συνθετών”  

 

 “GOODHEART PRODUCTIONS ΙΚΕ” (Καλλιτεχνικές Παραγωγές)  
 Καθαρή Αξία  
 ΦΠΑ 24%  
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
   

4.  
ΟΜΑΔΑ  4 
Συναυλία με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση 

 

 “ΟΝΕΙΡΟΥΣ” (Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων)  
 Καθαρή Αξία  

 ΦΠΑ 24%  
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

   

5.  
ΟΜΑΔΑ  5 
Παιδική Θεατρική Παράσταση “ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ” σε 
σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη 

 

 Καθαρή Αξία  
 ΦΠΑ 24%  
 Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 
  ………………………………….., ………. € 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 
 
………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ. 
 
 
 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
 
 
Ο Προσφέρων 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 

 
 


