
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: 03/2018  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ως προς τις δαπάνες) 

 
 

 
- Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 
15.6471.0001 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 
3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 
 

 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 27/02/2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ως προς τις δαπάνες) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 
Την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  8.000,00 € 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί 

 CPV: 79952100-3 

ΑΔΑΜ: 18REQ002769125 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Κ.Α.:  
15.6471.0001 

 

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 

Με δεδομένο ότι έχει εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου, καθώς επίσης το γεγονός ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν 
σε ηχητική και φωτιστική επιμέλεια των διαφόρων εκδηλώσεων, απαιτείται η απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας. 
 
Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση για τις 
ανάγκες που προκύπτουν σε ηχητική και φωτιστική επιμέλεια των διαφόρων εκδηλώσεων (πολιτιστικές, φεστιβάλ 
δημοτικών χορωδιών, πανήγυρεις εορτασμού Αγίων, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές 
εκδηλώσεις, μουσικές παραστάσεις). 

 
Για την ηχοφωτιστική κάλυψη απαιτούνται, αναλόγως του είδους της εκδήλωσης και με βάση την παρακάτω 
κατηγοριοποίηση, τα κάτωθι: 
 
Α’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού   
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης συνδέει τον υπάρχοντα εξοπλισμό του πολιτιστικού κέντρου (μικρόφωνα, προτζέκτορα κλπ.) 

καλύπτει την εκδήλωση αποσυνδέει τον εξοπλισμό. 
 
Β’ κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού   
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης συνδέει τον υπάρχοντα εξοπλισμό του πολιτιστικού κέντρου μικρόφωνα, προτζέκτορα κλπ.  
- Επιπροσθέτως στήνει με δικά του μηχανήματα τη σκηνή (stage), όπως αναφέρονται στον παρακάτω σχετικό 

πίνακα, καλύπτει την εκδήλωση, αποσυνδέει τον εξοπλισμό. 
 

 
Είδος μηχανήματος Ποσότητα 
Ενισχυτής 2X700 W στα 8 Ω 1 
Ηχεία μόνιτορς 15’’ Ιντσών 2 
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου 
SΜ – 58) 

3  

Μικρόφωνα (Πυκνωτικά 
τύπου ΚΜ – 184) 

7 

Βάσεις μικροφώνων 10 
DI Boxes 4 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 

 
 
Γ’ κατηγορία - Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού 
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, όπως αναφέρονται στον παρακάτω σχετικό πίνακα, καλύπτει την 

εκδήλωση, αποσυνδέει τον εξοπλισμό 
- Συμμετοχή επαγγελματία DJ 
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Είδος μηχανήματος Ποσότητα 
Κονσόλα 12 καναλιών 1 
Ενισχυτής  2X1300 W 852 2 
Ηχεία 15’’ Ιντσών 4 
Βάσεις ηχείων 4 
Μονάδα εφε 1 
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου 
SΜ – 58) 

2 

Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύπου 
ΚΜ – 184) 

3 

Βάσεις μικροφώνων 5 
Cd player 1 
Φώτα τύπου paar 1000 W 10 
Βάσεις φώτων 2 
Κονσόλα φώτων 1 
dmx 1 
Dimmer 6X16 A  1 
DI Boxes 3 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 

 
Δ’ κατηγορία- Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού  
Εργασίες:  
- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα τη σκηνή (stage), όπως αναφέρονται στον παρακάτω σχετικό 

πίνακα, καλύπτει την εκδήλωση αποσυνδέει τον εξοπλισμό. 
- Συμμετοχή επαγγελματία DJ  

 
 

Είδος μηχανήματος Ποσότητα 
Κονσόλα τουλάχιστον 24 καναλιών 1 
Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω 4 
Ηχεία 15’’ Ιντσών 4 
Βάσεις ηχείων 4 
Εναλλακτικά line array system με αντιστοιχία ενισχυτών 1 
Ηχεία μόνιτορ 15’’ Ιντσών 4 
Ενισχυτές οργάνων 3 
Μονάδα εφε 1 
Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) 3 
Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύπου ΚΜ – 184) 7 
Βάσεις μικροφώνων 10 
Cd player 1 
Φώτα τύπου paar 1000 W 20 
Βάσεις φώτων – εναλλακτικά τράσα 2-4 
Κονσόλα φώτων 1 
dmx 2 
Dimmer 6X16 A  2 
Ενισχυτές οργάνων 3 
DI Boxes 8 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 

 
 
Ε’ κατηγορία - Παραστάσεις των Θεατρικής Ομάδας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου 
Εργασίες: 
-     Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου. 
- Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό. 
- Για τη Θεατρική Ομάδα Αγίου Στεφάνου χρειάζεται στήσιμο, δύο (2) πρόβες και τέσσερις (4) παραστάσεις στο 

ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου  
 

Είδος μηχανήματος Ποσότητα 
Κονσόλα φωτισμού με δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών 1 
Φωτιστικά θεάτρου pc ή par με barn doors 1000W 25 
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Dimmer 6X16A 3 
Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) 1 
Led pars 6 
CD player 2 
Ασύρματο μικρόφωνο 1 

Καλώδια σύνδεσης 
Όσα 

χρειάζονται 
 
 
ΣΤ’ κατηγορία - Παραστάσεις των Θεατρικής Ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου 
Εργασίες: 
-     Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Λυκείου Άνοιξης 
- Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό. 
- Για τη Θεατρική Ομάδα Άνοιξης χρειάζεται στήσιμο, δύο (2) πρόβες και δεκατρείς (13) παραστάσεις στο 

Θέατρο Λυκείου Άνοιξης 
 

Είδος μηχανήματος Ποσότητα 
Φωτισμός της πλατείας του θεάτρου πριν και μετά την παράσταση  
Κονσόλα φωτισμού με δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών 1 
Φωτιστικά θεάτρου pc ή par με barn doors 1000W 25 
βάσεις φωτισμού ή τράσα 6 
Dimmer 6X16A 3 
Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) 1 
Led pars 6 
Κονσόλα ήχου 8-12 καναλιών 1 
Ενισχυτής 2X700 watts 1 
CD players 2 
Ασύρματο μικρόφωνο 1 
Ηχεία 12’ -15’ 4 

Καλώδια σύνδεσης 
Όσα 

χρειάζονται 
 
 
Ζ’ κατηγορία - Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο 
Εργασίες: 
Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης 
σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.). 
 

Είδος μηχανήματος Ποσότητα 
Φωτισμός της πλατειάς του θεάτρου πριν και μετά την παράσταση  
Κονσόλα φωτισμού με δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών  1 
Φωτιστικά θεάτρου pc ή par με barn doors 1000w 25 
Βάσεις φωτισμού ή τράσα 6 
Dimmer 6x16A 3 
Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) 1 
Led pars  6 
Φωτισμός πίσω από την σκηνή   
Κονσόλα ήχου 24 καναλιών 1 
Ενισχυτής 2χ1300 W - 8Ω 2 
Ηχεία 15’’ Ιντσών FOH 4 
Βάσεις ηχείων 4 
Εναλλακτικά line array system με αντιστοιχία ενισχυτών 1 
Ηχεία μόνιτορ 15’’ Ιντσών  2 
Cd players  2 
Ασύρματο μικρόφωνο - χειλόφωνα 10 
Μικρόφωνο δυναμικό 1 
Βάση μικροφώνου 1 
Καλώδια σύνδεσης Όσα χρειάζονται 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται συνολικά έως το ποσό των 8.000,00 € και αναλύεται στις 
κατηγορίες του παρακάτω πίνακα. 
Οι προσφορές για τα ηχοφωτιστικά θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της μελέτης. 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, προκειμένου να θεωρηθεί μειοδότης, θα πρέπει να 
μειοδοτήσει σε όλες τις αναγραφόμενες κατηγορίες ηχοφωτιστικών και όχι επιλεκτικά, διότι το άθροισμα των 
επιμέρους κατηγοριών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη. 
 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 799521003 
ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(€) συμπ. ΦΠΑ 24% 

1. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία 
υπάρχοντος εξοπλισμού των Πολιτιστικών κέντρων. 

70 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία 
υπάρχοντος εξοπλισμού των Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη 
ενοικίαση εξοπλισμού σκηνής (monitors, μικρόφωνα, βάσεις κ.λ.π.)  

200 

3. 

Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους με συμμετοχή 
επαγγελματία DJ (πανηγύρια, μικρές συναυλίες κ.ά.)  
Απαιτείται εξοπλισμός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και 
μικρότερος εξοπλισμός σκηνής. 

500 

4. 

Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων 
(Διονύσια, πλατείες, θέατρα κ.ά.) Απαιτείται εξοπλισμός για να καλύπτει 
ακουστικά τους θεατές και μεγαλύτερος εξοπλισμός σκηνής. 

750 

5. 
Παραστάσεις Α΄ Θεατρικής Σκηνής Δήμου Διονύσου (στήσιμο, δύο 
πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου και στήσιμο, 
πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου) 

1.500 

6. 

Παραστάσεις Β΄ Θεατρικής Σκηνής Δήμου Διονύσου (στήσιμο τρεις 
πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του Λυκείου Άνοιξης. 
Επίσης θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες μόνο με τον 
φωτισμό της πλατείας.) 

2.000 

7. 

Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: ενοικίαση 
μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο μεγάλων 
απαιτήσεων (Διονύσια, πλατείες κ.ά.). 

800 

 Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 8.000,00 € 

 Καθαρή Αξία 6.451,61 € 

 ΦΠΑ 24% 1.548,39 € 

 
 

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 
 

 
1. Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των 
εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου (χριστουγεννιάτικες, φεστιβάλ δημοτικών χορωδιών, πανήγυρεις εορτασμού 
Αγίων, Διονύσια, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές εκδηλώσεις, παρελάσεις κλπ.) 
 
 
2. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Το Έργο του αναδόχου θα έχει συνολική διάρκεια από την υπογραφή της Σύμβασης έως εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου. 
Η αρμόδια υπηρεσία θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που απαιτείται για την υλοποίηση του 
Έργου. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή των υπηρεσιών, που προβλέπονται στο Αντικείμενο του Έργου, 
εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος που θα καθορίζει κάθε φορά η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
 
 
3. Υποχρεώσεις του αναδόχου 
- Να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας  
- Την ευθύνη για την ακρίβεια, την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.  
- Το στήσιμο του ηχοφωτιστικού συστήματος τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την έναρξη των εκδηλώσεων 
- Οι ηχητικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο Δήμος 

Διονύσου.  Πρέπει αυτές καθώς και το back line να έχουν στηθεί συμφώνως με το rider και το stage plan που 
ορίζει ο Δήμος Διονύσου. Η μη τήρηση των πιο πάνω προδιαγραφών ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την 
πραγματοποίηση της συναυλίας με ευθύνη του αναδόχου. 

- Ο ίδιος και το σχήμα που εκπροσωπεί να είναι συνεπείς στην τήρηση των υποχρεώσεων τους (πρόβα ήχου και 
φώτων, έναρξη της συναυλίας στην προγραμματισμένη ώρα κ.τ.λ.) έτσι ώστε να μην προβούν σε καμία πράξη 
έκθεσης και προσβολής του διοργανωτή. 

- Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα φέρει τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για την ποιότητα του ήχου και του 
φωτός, όσο και για την ασφαλή λειτουργία τους. 

- Εφόσον παραστεί ανάγκη για κάποια εργασία που δεν αναφέρεται στους παραπάνω ενδεικτικούς πίνακες, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να την παρέχει χωρίς να μεταβληθεί το συνολικό ποσό της ανάθεσης.  

- Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της μελέτης. 
- Σε περίπτωση παραχώρησης Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου σε σύλλογο ή φορέα κλπ. που ο νόμος δεν 

προβλέπει διάθεση δωρεάν ηχοφωτιστικών υπηρεσιών, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την 
διεκπεραίωση της εκδήλωσης και αποζημιώνεται από τον φορέα κλπ. βάση της μειοδοσίας που έχει συμφωνήσει 
με τον Δήμο. Σε τέτοια περίπτωση ο φωτιστής των θεατρικών παραστάσεων, δύναται να είναι αυτός που 
συνεργάζονται οι θεατρικές ομάδες, εφόσον δεν ικανοποιούνται από τον φωτιστή που προτείνει ο μειοδότης. Ο 
φωτιστής θα πρέπει να έχει πτυχίο φωτιστή ή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου και αμοιβή του θα γίνεται από τις 
θεατρικές ομάδες. 

- Ο μειοδότης έχει την ευθύνη για τον μόνιμο εξοπλισμό που διαθέτουν τα ΠΠΚ και είναι υποχρεωμένος να 
ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα, για οποιανδήποτε φθορά φυσική ή μη δημιουργείται σε αυτόν.  

- Οι προσφορές για τα ηχοφωτιστικά θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλα τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α’ και 
Β’ της μελέτης. 
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4. Υποχρεώσεις του Δήμου 

Ο Δήμος Διονύσου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το χώρο που θα γίνει η εκδήλωση, έτοιμο προς 
λειτουργία εγκαίρως, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι προετοιμασίες (πρόβες, προγραμματισμός 
φωτισμών, sound check κτλ.).  

  
 
 
Άνοιξη, 27/02/2018 
 
 
 
 
 

   
  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: 799521003 
ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(€) συμπ. ΦΠΑ 24% 

1. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία 
υπάρχοντος εξοπλισμού των Πολιτιστικών κέντρων. 

 

2. 
Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία 
υπάρχοντος εξοπλισμού των Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη 
ενοικίαση εξοπλισμού σκηνής (monitors, μικρόφωνα, βάσεις κ.λ.π.)  

 

3. 

Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους με συμμετοχή 
επαγγελματία DJ (πανηγύρια, μικρές συναυλίες κ.ά.)  
Απαιτείται εξοπλισμός για να καλύπτει ακουστικά τους θεατές και 
μικρότερος εξοπλισμός σκηνής. 

 

4. 

Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους: ενοικίαση 
μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων 
(Διονύσια, πλατείες, θέατρα κ.ά.) Απαιτείται εξοπλισμός για να καλύπτει 
ακουστικά τους θεατές και μεγαλύτερος εξοπλισμός σκηνής. 

 

5. 
Παραστάσεις Α΄ Θεατρικής Σκηνής Δήμου Διονύσου (στήσιμο, δύο 
πρόβες και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Αγ. Στεφάνου και στήσιμο, 
πρόβα και τέσσερις παραστάσεις στο ΠΠΚ Κρυονερίου) 

 

6. 

Παραστάσεις Β΄ Θεατρικής Σκηνής Δήμου Διονύσου (στήσιμο τρεις 
πρόβες και δώδεκα παραστάσεις στον χώρο του Λυκείου Άνοιξης. 
Επίσης θα χρειαστεί ο τεχνικός για δύο επιπλέον πρόβες μόνο με τον 
φωτισμό της πλατείας.) 

 

7. 

Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: ενοικίαση 
μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την 
πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο μεγάλων 
απαιτήσεων (Διονύσια, πλατείες κ.ά.). 

 

 Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

 Καθαρή Αξία  

 ΦΠΑ 24%  

 
 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 
 


