
 

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

ΜΕΛΕΤΗ: 16/2018  
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 
ΜΕ ΘΕΜΑ “ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ” 

 

 
 
 

 
Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 23.665,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0001 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’) 
 
 

 
 
 
 
 

ΜΑΪΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Άνοιξη, 21/05/2018 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 
ΜΕ ΘΕΜΑ “ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ” 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη 
με θέμα “Κάτω από τα αστέρια” 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας ανάθεση 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  23.665,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Κωδικοί: 

 CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων” 

ΑΔΑΜ: 18REQ003130108 

 

 

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 

 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τη διοργάνωση συναυλίας με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη με θέμα “Κάτω από τα 
αστέρια”. 
Ο Δήμος Διονύσου ανοίγει την αυλαία του φετινού πολιτιστικού καλοκαιριού με μια εξαιρετική συναυλία. 
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θα μας ταξιδέψει “Κάτω από τ΄αστέρια” όπως λέγεται η φετινή της περιοδεία, με ένα 
πρόγραμμα με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδια που αγαπάει ή ίδια αλλά και το κοινό της, τραγούδια 
μελωδικά, τραγούδια που θα  γεμίσουν την ψυχή μας κάτω από τα αστέρια, αλλά και τραγούδια με ροκ πινελιές 
γιατί φέτος θα ταξιδέψει “Σε όλα τα νησιά” αλλά και στην μακρινή “Χαβάη”! 
Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποτελεί μια διαχρονική ερμηνεύτρια με μια αισθαντική φωνή που καθηλώνει το κοινό 
όπου κι αν εμφανίζεται, μια φωνή που ξεπηδά μέσα από μια εξαιρετική καλλιτεχνική προσωπικότητα. 
Περισσότερες από 4 δεκαετίες κρατά τα σκήπτρα με την ξεχωριστή έκφρασή της και την μοναδική σκηνική της 
παρουσία. Στη συναυλία τη συνοδεύουν εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί που την ακολουθούν εντός και εκτός 
συνόρων, σε κάθε γωνιά που ταξιδεύει την Ελληνική μουσική και τα τραγούδια της. Ανάμεσα σε αυτά τα υπέροχα 
τραγούδια θα γίνει και ένα μικρό αφιέρωμα στον εκπληκτικό Έλληνα συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 – 23:00, στον χώρο εκδηλώσεων 
του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Τραίνου Διονύσου. 

 
Για το σύνολο της εκδήλωσης απαιτούνται: 
- Αμοιβή για τη συμμετοχή της ερμηνεύτριας Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

- Αμοιβή για τους 6 μουσικούς που συνοδεύουν την τραγουδίστρια 

- Έξοδα παραγωγής (αμοιβές ηχοληπτών, αμοιβή φωτιστή, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – stage manager και 
παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων) 

- Αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις που θα καλυφθούν από την ετήσια σύμβαση ανάθεσης για τα έντυπα 

- Πλαστικά καθίσματα που θα καλυφθούν από τη σχετική σύμβαση του Δήμου 

- Χημικές τουαλέτες που θα καλυφθούν από τη σχετική ετήσια σύμβαση του Δήμου 

 
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της εκδήλωσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των: 
 
23.665,00  € συμπ. ΦΠΑ 24% και ΑΕΠΙ (5% επί της καθαρής αμοιβής των καλλιτεχνών η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των 14.500 €), που αφορούν σε όλο το κόστος παραγωγής της συναυλίας (αμοιβή τραγουδίστριας, αμοιβή 
μουσικών, αμοιβές ηχοληπτών, φωτιστών, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – stage manager και παραγωγής, 
ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων) και θα βαρύνουν τον ΚΑ. 15.6471.0001 με την ονομασία “Αμοιβές 
Καλλιτεχνών” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. 
 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
Η σύμβαση με την εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και μέχρι τις 27 
Ιουνίου 2018. 
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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 23.665,00 € συμπ. ΦΠΑ + ΑΕΠΙ 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV: 79952100-3 

ΣΥΝΟΛΟ 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

€ 

1.  

Αμοιβή Καλλιτέχνη – Τραγουδίστριας, Αμοιβή για τους 6 μουσικούς 
που συνοδεύουν την τραγουδίστρια, Έξοδα παραγωγής (αμοιβές 
ηχοληπτών, αμοιβή φωτιστή, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – 

stage manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών 
εγκαταστάσεων) 

 

18.500,00 

  
   
 Καθαρή Αξία 18.500,00 € 
 ΦΠΑ 24% 4.440,00 € 
 ΑΕΠΙ 725,00 € 

 
Γενικό Σύνολο  

(συμπ. ΦΠΑ) 23.665,00 € 
 

 
Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις εκτύπωσης εντύπων, πλαστικών καθισμάτων και 
χημικών τουαλετών. 
                                                                                                                                               
 
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 την εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και μέχρι τις 27 
Ιουνίου 2018. 

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

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει sound check και να έχει ολοκληρωθεί μία (1) ώρα πριν την έναρξη 
της εκδήλωσης. 

 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα του ήχου θα είναι άρτιο ποιοτικά. 
 Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια. 
 

 
Άνοιξη, 21/05/2018 

   
 
 
 
   
  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 
 (χωρίς ΦΠΑ) 

€ 

2.  

Αμοιβή Καλλιτέχνη – Τραγουδιστριας, Αμοιβή για τους 6 μουσικούς 
που συνοδεύουν την τραγουδίστρια, Έξοδα παραγωγής (αμοιβές 
ηχοληπτών, αμοιβή φωτιστή, back line, αμοιβή χειρίστριας cue – 

stage manager και παραγωγής, ηχητικών και φωτιστικών 
εγκαταστάσεων) 

 

 

  
   
 Καθαρή Αξία            € 
 ΦΠΑ 24%            € 
 ΑΕΠΙ            € 

 
Γενικό Σύνολο  

(συμπ. ΦΠΑ)                   € 
 
 
 
 

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


