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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες παροχής πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 2022-2023 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 146.518,38 συμπ. Φ.Π.Α. 

CPV:92312100-2 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών 

παραγωγών, συγκροτημάτων τραγουδιστών κτλ, CPV: 
79952000-2    Υπηρεσίες εκδηλώσεων,    CPV:  
92000000-1 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 

υπηρεσίες, CPV:92130000-1 Υπηρεσίες προβολής 

κινηματογραφικών ταινιών   

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«Για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πεντέλης » 

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ:  

Εκτιμώμενη διάρκεια: 01/2/2022 – 31/12/2023 

(ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός 

2021 

Προϋπολογισμός 

2022 

Προϋπολογισμός 

2023 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης  

0,00€ 59.079,99 € 59.079,99 € 118.159,98€ 

ΦΠΑ (13%) 0,00€ 14.179,20 € 14.179,20 € 28.358,40 € 

Σύνολο Δαπάνης 0,00€ 73.259,19 € 73.259,19 € 146.518,38 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2021 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Πεντέλης. Το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών είναι η 

παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και παροχής υπηρεσιών 

κινηματογραφικών προβολών για τα έτη 2022 και 2023. 

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Πεντέλης προτίθεται να διοργανώσει καλλιτεχνικές-ψυχαγωγικές 

εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες κατά τη διάρκεια των ετών 2022 

και 2023. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν κατά τη διάρκεια των Αποκριών, της Άνοιξης και του 

Καλοκαιριού, ενώ για τη θερινή περίοδο ο Δήμος Πεντέλης προτίθεται να κάνει κινηματογραφικές 

προβολές. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να περιγράψει τις εκδηλώσεις αυτές που χωρίζονται σε επτά 

τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α: Την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου 

Πεντέλης 

ΤΜΗΜΑ Β: Την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εαρινών εκδηλώσεων του Δήμου Πεντέλης 

ΤΜΗΜΑ Γ: Την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε γειτονιές του 

Δήμου Πεντέλης. 

ΤΜΗΜΑ Δ: Την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών κατά τη 

διάρκεια της θερινής περιόδου. 

ΤΜΗΜΑ Ε: Εκδηλώσεις για παιδιά για όλη τη διάρκεια του χρόνου και για το περιβάλλον 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Μουσικές εκδηλώσεις για όλη τη διάρκεια του χρόνου 

ΤΜΗΜΑ Ζ: Παραστάσεις θεάτρου σκιών για όλη τη διάρκεια του χρόνου  

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα είναι διάρκειας περίπου δύο ετών και συγκεκριμένα εκτιμάται από 

1/2/2022 μέχρι 31/12/2023. 

Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης του 

συμβατικού χρόνου ή μεταβολής του φυσικού αντικειμένου στα έτη, έως εξαντλήσεως του 

συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και με την προϋπόθεση εγγραφής αντίστοιχης πίστωσης 

στον οικείο Κ.Α., εάν για οιονδήποτε λόγο οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν στον χρόνο που έχουν 

προϋπολογιστεί. 

Η κατανομή του αντικειμένου και οι αντίστοιχες ποσότητες εκδηλώσεων ανά τμήμα σύμφωνα με 



τον Προϋπολογισμό, είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύουν την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία δύναται να εκτελέσει μέρος, αντί για το σύνολο, ενός τμήματος εκδηλώσεων, με 

αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των εκδηλώσεων άλλου τμήματος, ανάλογα με τις ανάγκες της 

εντός της συνολικής συμβατικής δαπάνης και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου ανά 

μονάδα μέτρησης. Η εντολή και παρακολούθηση των υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα 

πραγματοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και  η παραλαβή από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών είναι 146.518,40 €, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη αυτή που θα προκύψει θα βαρύνει τον προϋπολογισμό για το 

Οικονομικό Έτος 2021 με ποσό 0,00 €. Για δε τα επόμενα έτη 2022-2023 θα εγγραφεί με τη 

διαδικασία της πολυετούς υποχρέωσης ως εξής: 

Στον προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος 2021: 

με το ποσό των 0€ για τους ΚΑ:15.6471.001, 15.6471.002, 15.6471.003, 15.6471.005, 15.6471.006, 

15.6473.013 

Στον προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος 2022 και συγκεκριμένα στον: 

• Κ.Α: 15.6471.001, 

με το ποσό των 5.952 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα Α) 

• Κ.Α: 15.6471.002, 

με το ποσό των 3.348 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το ½ του τμήματος Ε) 

• Κ.Α: 15.6471.003, 

με το ποσό των 21.985,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα Γ και για 

το ½ του τμήματος Ε) 

• Κ.Α: 15.6471.005, 

με το ποσό των 17.112 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα Δ) 

• Κ.Α: 15.6471.006, 

με το ποσό των 18.600 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα ΣΤ) 

• Κ.Α: 15.6473.013, 

με το ποσό των 6.262 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για τα τμήματα Β και Ζ). 

 

Στον προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος 2023 και συγκεκριμένα στον: 

• Κ.Α: 15.6471.001, 

με το ποσό των 5.952 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα Α) 

• Κ.Α: 15.6471.002, 

με το ποσό των 3.348 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το ½ του τμήματος Ε) 

• Κ.Α: 15.6471.003, 

με το ποσό των 21.985,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα Γ και για 

το ½ του τμήματος Ε) 

• Κ.Α: 15.6471.005, 

με το ποσό των 17.112 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα Δ) 

• Κ.Α: 15.6471.006, 

με το ποσό των 18.600 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για το τμήμα ΣΤ) 

• Κ.Α: 15.6473.013, 

με το ποσό των 6.262 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (για τα τμήματα Β και Ζ). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω υπηρεσίες απαιτούν ειδική γνώση της αγοράς - 



κλάδου παροχής καλλιτεχνικών υπηρεσιών(ηθοποιοί, τραγουδιστές), τα οποία δεν διαθέτει ο Δήμος, 

κρίνεται απαραίτητη η διαδικασία ανάθεσης και η εκτέλεση των εργασιών να γίνει σε εξωτερικούς 

εξειδικευμένους συνεργάτες. Ομοίως σε ότι αφορά τις κινηματογραφικές προβολές λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω υπηρεσίες απαιτούν ειδική γνώση της αγοράς - κλάδου παροχής 

υπηρεσιών σχετικών με την λειτουργία θερινού κινηματογράφου (με τον χειρισμό μηχανημάτων 

προβολής κινηματογραφικών ταινιών), τα οποία δεν διαθέτει ο Δήμος, κρίνεται απαραίτητη η 

διαδικασία ανάθεσης και η εκτέλεση των ανωτέρω να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

β) Του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
γ) Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45Α΄): Κύρωση Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
δ)Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α΄/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  
      ε) Του Π.Δ. 80/2016 :Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες.  
    στ) Του Ν. 3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4144/2013 άρθρο 22. (πράξη 
5992/2015 και 6175/2015 vi τμήμα). 

ζ)Του Ν.4412/16 ΦΕΚ Α' 147 08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 

η)Του Ν.4782/21  ΦΕΚ Α΄ /36 /9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκ δοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την 
εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας και προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
      
Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 
τ.Α), Συμβάσεις έργων , προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του Ν. 3463/2006. 
 

 

 

               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ    

                                                                                                       ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

                                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

          ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                     ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα εκδηλώσεων έχουν ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ Α: Την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου 

Πεντέλης. Προβλέπονται τέσσερις (4) εκδηλώσεις για κάθε ένα από τα έτη 2022 και 2023 ως εξής: 

A’ Σάββατο Αποκριάς (11.00-14.00) 
Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

1) 1  άτομο face painting 
2) 1 ξυλοπόδαρος 
3) Μουσική, ηχεία και ένας DJ (2 άτομα)  
4) 1 άτομο για κατασκευή μπαλονιών 

 
Τελευταίο Σάββατο Αποκριάς (11.00-14.00) 
Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

1) 2 άτομα face painting- μπαλόνια 
2) 2 άτομα που θα γεμίσουν τον κόσμο σαπουνόφουσκες 
3) Μουσική, ηχεία και ένας DJ (2 άτομα)  
4) 1 ξυλοπόδαρος 
5) 1 Μάγος 

 
Στη δημοτική κοινότητα Νέας Πεντέλης 

1) 2  άτομα face painting- μπαλόνια  
2) 1 ξυλοπόδαρος 
3) 1 μάγος 
4) Μουσική, ηχεία και ένας DJ (2 άτομα)  
5) Σαπουνόφουσκες 2 άτομα (διάρκειας 30’) με διαφορετική ώρα από το Δ.Κ. Μελισσίων 

 
Στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης 

1) 2  άτομα face painting- μπαλόνια  
2) 1 μάγος 
3) Μουσική, ηχεία και ένας DJ (2 άτομα)  
4) 1 ζογκλέρ 

 

ΤΜΗΜΑ Β: Την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εαρινών εκδηλώσεων του Δήμου Πεντέλης 

Προβλέπονται τρεις (3) εκδηλώσεις το Σάββατου του Λαζάρου για κάθε ένα από τα έτη 2022 και 

2023 ως εξής: 

Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

• Δύο άτομα face painting 



• Ένα άτομο για κατασκευή μπαλονιών 

• Ένας ανιματέρ- διασκεδαστής για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει παραμύθια-ιστορίες στα παιδιά & κάνει διαδραστικά παιχνίδια με τα 
παιδιά 

 
Στη δημοτική κοινότητα Νέας Πεντέλης 

• Δύο 2  άτομα face painting-μπαλόνια 

• Ένα άτομο ανιματέρ- διασκεδαστής για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει παραμύθια-ιστορίες στα παιδιά & κάνει διαδραστικά παιχνίδια με τα 
παιδιά 

 
Στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης 

• Δύο 2  άτομα face painting-μπαλόνια 

• Ένα άτομο ανιματέρ- διασκεδαστής για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει παραμύθια-ιστορίες στα παιδιά & κάνει διαδραστικά παιχνίδια με τα 
παιδιά 

 
ΤΜΗΜΑ Γ: Την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε γειτονιές του 

Δήμου Πεντέλης. Προβλέπονται συνολικά για τη διετία 2022 και 2023: 

Δεκαοκτώ (18) διήμερα (9 για κάθε ένα έτος), δηλαδή τριάντα έξι (36) μέρες Καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων (για τα έτη 2022 & 2023) αφιερωμένες  στα παιδιά, που θα πραγματοποιηθούν 

ισόποσα περίπου, κατά των θερινών περιόδων του 2022 και 2023. Περιλαμβάνουν face painting, 

κατασκευές μπαλονιών, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές παιδικών ταινιών. Θα 

απασχολούνται σε αυτά κατά την ημέρα της εκδήλωσης 6-7 άτομα για διάρκεια 4 με 5 ωρών. Οι 

ημερομηνίες και οι χώροι που θα διεξαχθούν τα εν λόγω διήμερα θα  οριστούν από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου. Πιο αναλυτικά τα (18) Διήμερα Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιλαμβάνουν: 

• Face painting, μπαλονοκατασκευές & μουσική 

• Τριάντα έξι (36) προβολές παιδικών ταινιών, μηχανικός, ηχητικό σύστημα 

• Δώδεκα (12) παραστάσεις μάγων 

• Δέκα (10) παραστάσεις θεάτρου σκιών 

• Οκτώ (8) παραστάσεις σαπουνόφουσκας 

• Έξι (6) παραστάσεις μαριονέτες 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση (40) κινηματογραφικών προβολών κατά τη 

διάρκεια της θερινής περιόδου ανά έτος 2022 & 2023.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την επιλογή αναδόχου για τη λειτουργία του θερινού 

κινηματογράφου του Δήμου Πεντέλης έχουν ως εξής: 

 
Οι προβολές θα γίνουν σε μέρες που θα υποδείξει ο Δήμος στον ανάδοχο και θα προβλέπεται 
δωρεάν είσοδος. Η λειτουργία του θερινού κινηματογράφου περιλαμβάνει: 
 
Α) Ενοικίαση μηχανής για προβολή ταινιών, φορητή 6000 lumens. 

Ενοικίαση συστήματος ήχου αποτελούμενο από 4 ηχεία 1200W. Θα περιλαμβάνεται η καλωδίωση 
τους καθώς και μικρόφωνο για τυχόν ανακοινώσεις και ομιλίες. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται η 
ασφάλιση και οι εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού (μηχανικός προβολής) 

Β) Ενοικίαση (20) κινηματογραφικών ταινιών σε μορφή DVD (θα περιλαμβάνονται τα πνευματικά 
τους δικαιώματα) και οι παιδικές ταινίες θα είναι μεταγλωττισμένες. 



Γ) Εκτύπωση εντύπου μαζί με τον σχεδιασμό- μακέτα 10.000 τεμαχίων 8σελιδου, διαστάσεων 
17Χ24 εκ., τετραχρωμία, σε χαρτί velvet ή illustration 140 γρ. που θα περιλαμβάνει αναλυτικό 
πρόγραμμα ταινιών. 

Όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται για 40 ημέρες προβολής (Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή- 
Σάββατο-Κυριακή) κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου για κάθε ένα έτος σε ημ/νίες που θα 
επιλέξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα ειδοποιήσει τον ανάδοχο. Οι προβολές θα 
πραγματοποιηθούν στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στα Μελίσσια Θεατράκι Μαγγίνα ή σε άλλο 
χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Πεντέλης. 

Καθημερινά θα υπάρχει μία (1) προβολή στις 21.15 και η ταινία που θα προβάλλεται θα επιλέγεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Ο Δήμος θα παρέχει στον ανάδοχο χώρο με παροχή ρεύματος 220V με 16Α ασφαλείας, καθώς και 
χώρο φύλαξης της μηχανής και των ηχητικών συστημάτων. 

Σε περίπτωση βροχής- κακοκαιρίας, η προβολή θα γίνεται την επόμενη μέρα ή σε άλλη μέρα 
κατόπιν συμφωνίας. 

Οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου Πεντέλης, αλλά και λόγω των περιοριστικών μέτρων σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΔΥ. 
Επιπρόσθετα οι εν λόγω υπηρεσίες ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν στο σύνολο τους  (π.χ. 
λόγω περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας), οπότε μειώνεται ανάλογα και το κόστος εκτέλεσης 
των παραπάνω υπηρεσιών και δεν θα τιμολογηθούν. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ειδοποιηθεί, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα. 
 

ΤΜΗΜΑ Ε: Εκδηλώσεις για παιδιά (6) ανά έτος 2022 και 2023. 

Εκτός των ανωτέρω εκδηλώσεων, ο Δήμος προγραμματίζει την υλοποίηση εκδηλώσεων για παιδιά, 

καθόλη τη διάρκεια του έτους, με αφορμή επετείους ή άλλες αφορμές. Οι εκδηλώσεις θα 

περιλαμβάνουν: 

1) Ανιματερ-μουσικοί 
2) Δια δραστικά παιχνίδια 
3) Παράταση θεάτρου σκιών 
4) Παράσταση με μάγους, χορός, τσουβαλοδρομίες. 
5) Παιχνίδια 

 
Θα απασχολούνται τουλάχιστον 7 άτομα και αν παραστεί ανάγκη και 8ο άτομο και θα έχουν 
διάρκεια τρεις ώρες με θέαμα, παιχνίδι κλπ.  
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Μουσικές εκδηλώσεις (12) ανά έτος 2022 και 2023, για όλη τη διάρκεια του χρόνου σε 

διάφορες περιοχές της πόλης 

Ο Δήμος προγραμματίζει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων συναυλιών σε ανοικτούς ή κλειστούς 

χώρους. Οι εκδηλώσεις θα είναι συναυλίες με τέσσερις (4) μουσικούς, ένα τραγουδιστή και ένα 

άτομο υπεύθυνο για τα ηχητικά και την εκδήλωση συνολικότερα. Υπάρχει δυνατότητα η συναυλία 

να είναι jazz- latin, ελαφρολαϊκά ελληνικά τραγούδια κ.α. Η εκδήλωση περιλαμβάνει και την ηχητική 

κάλυψη και η διάρκειά της θα είναι περίπου 90 λεπτά. 

 

ΤΜΗΜΑ Ζ: Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών για παιδιά (15) ανά έτος 2022 και 2023. Ο Δήμος θα 

πραγματοποιεί καθόλη τη διάρκεια του  χρόνου παραστάσεις Θεάτρου Σκιών είτε σε κλειστούς, είτε 

σε ανοικτούς χώρους. Η παράσταση θεάτρου σκιών περιλαμβάνει 2 άτομα, τον εξοπλισμό τους και 

είναι διάρκειας 50 λεπτών. 

 



 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες παροχής πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 146.518,38 συμπ. Φ.Π.Α. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ CPV:92312100-2 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών 

παραγωγών, συγκροτημάτων τραγουδιστών κτλ, CPV: 
79952000-2    Υπηρεσίες εκδηλώσεων,    CPV:  
92000000-1 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές 

υπηρεσίες, CPV:92130000-1 Υπηρεσίες προβολής 

κινηματογραφικών ταινιών ,  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2022-2023 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

Αρ. 

εκδηλώσεω

ν ανά έτος 

Π/Υ 

2021 

Π/Υ 

2022 

Π/Υ 

2023 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π/Υ 

CPV:79952000-2 

Τμήμα Α: Τέσσερις εκδηλώσεις 

αποκριάς ανά έτος 

A’ Σάββατο Αποκριάς (11.00-14.00) 
Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

5) 1  άτομο face painting 
6) 1 ξυλοπόδαρος 
7) Μουσική, ηχεία και 

ένας DJ (2 άτομα)  
8) 1 άτομο για κατασκευή 

μπαλονιών 
 
Τελευταίο Σάββατο Αποκριάς 
(11.00-14.00) 
Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

6) 2 άτομα face painting- 
μπαλόνια 

7) 2 άτομα που θα 

 

 

1.200,00 

 

 

(4 

εκδηλώσεις) 

 

 

0,00 

 

 

4.800,00 

 

 

4.800,00 

 

 

9.600,00 



γεμίσουν τον κόσμο 
σαπουνόφουσκες 

8) Μουσική, ηχεία και 
ένας DJ (2 άτομα)  

9) 1 ξυλοπόδαρος 
10) 1 Μάγος 

 
Στη δημοτική κοινότητα Νέας 
Πεντέλης 

6) 2  άτομα face painting- 
μπαλόνια  

7) 1 ξυλοπόδαρος 
8) 1 μάγος 
9) Μουσική, ηχεία και 

ένας DJ (2 άτομα)  
10) Σαπουνόφουσκες 2 

άτομα (διάρκειας 30’) 
με διαφορετική ώρα 
από το Δ.Κ. Μελισσίων 

 
Στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης 

5) 2  άτομα face painting- 
μπαλόνια  

6) 1 μάγος 
7) Μουσική, ηχεία και 

ένας DJ (2 άτομα)  
8) 1 ζογκλέρ 
9)  

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

CPV:92000000-1 

Τμήμα Β: Τρεις εαρινές 

εκδηλώσεις ανά έτος 

Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

• Δύο άτομα face painting 

• Ένα άτομο για κατασκευή 
μπαλονιών 

• Ένας ανιματέρ- διασκεδαστής 
για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει 
παραμύθια-ιστορίες στα 
παιδιά & κάνει διαδραστικά 
παιχνίδια με τα παιδιά 

 
Στη δημοτική κοινότητα Νέας 
Πεντέλης 

• Δύο 2  άτομα face painting-
μπαλόνια 

• Ένα άτομο ανιματέρ- 
διασκεδαστής για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει 

 

 

 

 

 

433,33 

 

 

 

 

 

(3 

εκδηλώσεις) 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

1.299,99 

 

 

 

 

 

1.299,99 

 

 

 

 

 

2.599,98 



παραμύθια-ιστορίες στα 
παιδιά & κάνει διαδραστικά 
παιχνίδια με τα παιδιά 

 
Στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης 

• Δύο 2  άτομα face painting-
μπαλόνια 

• Ένα άτομο ανιματέρ- 
διασκεδαστής για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει 
παραμύθια-ιστορίες στα 
παιδιά & κάνει διαδραστικά 
παιχνίδια με τα παιδιά 

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

CPV:92000000-1 

Τμήμα Γ: Διήμερα εκδηλώσεων 

για παιδιά 

Δεκαοκτώ (18) διήμερα (9 για κάθε 

ένα έτος), δηλαδή τριάντα έξι (36) 

μέρες Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

(για τα έτη 2022 & 2023) 

αφιερωμένες  στα παιδιά, που θα 

πραγματοποιηθούν ισόποσα 

περίπου, κατά των θερινών 

περιόδων του 2022 και 2023. 

Περιλαμβάνουν face painting, 

κατασκευές μπαλονιών, θεατρικές 

παραστάσεις και κινηματογραφικές 

προβολές παιδικών ταινιών. Θα 

απασχολούνται σε αυτά κατά την 

ημέρα της εκδήλωσης 6-7 άτομα 

για διάρκεια 4 με 5 ωρών. Οι 

ημερομηνίες και οι χώροι που θα 

διεξαχθούν τα εν λόγω διήμερα θα  

οριστούν από την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου. Πιο αναλυτικά τα (18) 

Διήμερα Καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων περιλαμβάνουν: 

• Face painting, 

μπαλονοκατασκευές & 

μουσική 

• Τριάντα έξι (36) 

προβολές παιδικών ταινιών, 

μηχανικός, ηχητικό σύστημα 

• Δώδεκα (12) 

 

1.670,00 

 

9 

 

0,00 

 

15.030,00 

 

15.030,00 

 

30.060,00 



παραστάσεις μάγων 

• Δέκα (10) 

παραστάσεις θεάτρου σκιών 

• Οκτώ (8) 

παραστάσεις 

σαπουνόφουσκας 

• Έξι (6) παραστάσεις 

μαριονέτες 

 Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

CPV:92130000-1 

Τμήμα Δ: 40 παραστάσεις κατ’ 

έτος 

(ενοικίαση συστήματος προβολής 

και ήχου 150 ευρώ ανά προβολή, 

ενοικίαση κινηματογραφικών 

ταινιών 330 ευρώ ανά ταινία και 

εκτύπωση προγράμματος 1.200 

ευρώ ανά έτος) 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

επιλογή αναδόχου για τη 

λειτουργία του θερινού 

κινηματογράφου του Δήμου 

Πεντέλης έχουν ως εξής: 

 
Οι προβολές θα γίνουν σε μέρες 
που θα υποδείξει ο Δήμος στον 
ανάδοχο και θα προβλέπεται 
δωρεάν είσοδος. Η λειτουργία του 
θερινού κινηματογράφου 
περιλαμβάνει: 
 
Α) Ενοικίαση μηχανής για προβολή 
ταινιών, φορητή 6000 lumens. 

Ενοικίαση συστήματος ήχου 
αποτελούμενο από 4 ηχεία 1200W. 
Θα περιλαμβάνεται η καλωδίωση 
τους καθώς και μικρόφωνο για 
τυχόν ανακοινώσεις και ομιλίες. 
Στα παραπάνω περιλαμβάνονται η 
ασφάλιση και οι εργοδοτικές 
εισφορές του προσωπικού 
(μηχανικός προβολής) 

Β) Ενοικίαση (20) 
κινηματογραφικών ταινιών σε 

 

 

345,00 

 

 

(40 

παραστάσεις) 

 

 

0,00 

 

 

13.800,00 

 

 

13.800,00 

 

 

27.600,00 



μορφή DVD (θα περιλαμβάνονται 
τα πνευματικά τους δικαιώματα) 
και οι παιδικές ταινίες θα είναι 
μεταγλωττισμένες. 

Γ) Εκτύπωση εντύπου μαζί με τον 
σχεδιασμό- μακέτα 10.000 
τεμαχίων 8σελιδου, διαστάσεων 
17Χ24 εκ., τετραχρωμία, σε χαρτί 
velvet ή illustration 140 γρ. που 
θα περιλαμβάνει αναλυτικό 
πρόγραμμα ταινιών. 

Όλα τα παραπάνω θα 
πραγματοποιούνται για 40 ημέρες 
προβολής (Τετάρτη-Πέμπτη-
Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή) 
κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου για κάθε ένα έτος σε 
ημ/νίες που θα επιλέξει η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου και θα 
ειδοποιήσει τον ανάδοχο. Οι 
προβολές θα πραγματοποιηθούν 
στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
στα Μελίσσια Θεατράκι Μαγγίνα ή 
σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί 
από το Δήμο Πεντέλης. 

Καθημερινά θα υπάρχει μία (1) 
προβολή στις 21.15 και η ταινία 
που θα προβάλλεται θα επιλέγεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου. 

Ο Δήμος θα παρέχει στον ανάδοχο 
χώρο με παροχή ρεύματος 220V με 
16Α ασφαλείας, καθώς και χώρο 
φύλαξης της μηχανής και των 
ηχητικών συστημάτων. 

Σε περίπτωση βροχής- κακοκαιρίας, 
η προβολή θα γίνεται την επόμενη 
μέρα ή σε άλλη μέρα κατόπιν 
συμφωνίας. 

Οι ημερομηνίες και οι ώρες 
ενδέχεται να τροποποιηθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 
Πεντέλης, αλλά και λόγω των 
περιοριστικών μέτρων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ. 
Επιπρόσθετα οι εν λόγω υπηρεσίες 
ενδέχεται να μην 
πραγματοποιηθούν στο σύνολο 
τους  (π.χ. λόγω περιοριστικών 
μέτρων λόγω πανδημίας), οπότε 
μειώνεται ανάλογα και το κόστος 
εκτέλεσης των παραπάνω 



υπηρεσιών και δεν θα 
τιμολογηθούν. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ειδοποιηθεί, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε 
να προετοιμαστεί κατάλληλα. 
 

 

 

CPV:79952000-2 

Τμήμα Ε: Εκδηλώσεις για παιδιά 

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν: 

1) Ανιματερ-μουσικοί 
2) Δια δραστικά παιχνίδια 
3) Παράταση θεάτρου σκιών 
4) Παράσταση με μάγους, 

χορός, τσουβαλοδρομίες. 
5) Παιχνίδια 

 
Θα απασχολούνται τουλάχιστον 7 
άτομα και αν παραστεί ανάγκη και 
8ο άτομο και θα έχουν διάρκεια 
τρεις ώρες με θέαμα, παιχνίδι κλπ.  
Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

 

 

900,00 

 

 

6 

 

 

0,00 

 

 

5.400,00 

 

 

5.400,00 

 

 

10.800,00 

CPV:92312100-2 

Τμήμα ΣΤ: Συναυλίες 

Οι εκδηλώσεις θα είναι συναυλίες 

με τέσσερις (4) μουσικούς, ένα 

τραγουδιστή και ένα άτομο 

υπεύθυνο για τα ηχητικά και την 

εκδήλωση συνολικότερα. Υπάρχει 

δυνατότητα η συναυλία να είναι 

jazz- latin, ελαφρολαϊκά ελληνικά 

τραγούδια κ.α. Η εκδήλωση 

περιλαμβάνει και την ηχητική 

κάλυψη και η διάρκειά της θα είναι 

περίπου 90 λεπτά. 

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

 

 

1.250,00 

 

 

12 

 

 

0,00 

 

 

15.000,00 

 

 

15.000,00 

 

 

30.000,00 

CPV:92312100-2 

Τμήμα Ζ: Παραστάσεις θεάτρου 

 

250,00 

 

15 

 

0,00 

 

3.750,00 

 

3.750,00 

 

7.500,00 



σκιών 

Η παράσταση θεάτρου σκιών 

περιλαμβάνει 2 άτομα, τον 

εξοπλισμό τους και είναι διάρκειας 

50 λεπτών. 

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

Σύνολο   0,00 59.079,99 59.079,99 118.159,98 

ΦΠΑ   0,00 14.179,2 14.179,2 28.358,4 

Σύνολο με ΦΠΑ   0,00 73.259,19 73.259,19 146.518,38 

 

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου 

σε αντίστοιχες υπηρεσίες. Η ενδεικτική συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 146.518,38€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά ανά ομάδα ξεχωριστά. 

 

 

            Η     ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ    

                                                                                                    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

       ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

                                                                                                              ΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 



 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2022-2023 

 
 

.....................................................................(ολογράφως) ................(αριθμητικώς)  
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

Αρ. 

εκδηλώσεω

ν ανά έτος 

Π/Υ 

2021 

Π/Υ 

2022 

Π/Υ 

2023 

ΣΥΝΟΛΟ 

Π/Υ 

CPV:79952000-2 

Τμήμα Α: Τέσσερις εκδηλώσεις 

αποκριάς ανά έτος 

A’ Σάββατο Αποκριάς (11.00-14.00) 
Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

9) 1  άτομο face painting 
10) 1 ξυλοπόδαρος 
11) Μουσική, ηχεία και 

ένας DJ (2 άτομα)  
12) 1 άτομο για κατασκευή 

μπαλονιών 
 
Τελευταίο Σάββατο Αποκριάς 
(11.00-14.00) 
Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

11) 2 άτομα face painting- 
μπαλόνια 

12) 2 άτομα που θα 
γεμίσουν τον κόσμο 
σαπουνόφουσκες 

13) Μουσική, ηχεία και 
ένας DJ (2 άτομα)  

14) 1 ξυλοπόδαρος 
15) 1 Μάγος 

 
Στη δημοτική κοινότητα Νέας 
Πεντέλης 

11) 2  άτομα face painting- 
μπαλόνια  

12) 1 ξυλοπόδαρος 
13) 1 μάγος 
14) Μουσική, ηχεία και 

ένας DJ (2 άτομα)  
15) Σαπουνόφουσκες 2 

άτομα (διάρκειας 30’) 
με διαφορετική ώρα 
από το Δ.Κ. Μελισσίων 

 
Στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης 

10) 2  άτομα face painting- 
μπαλόνια  

11) 1 μάγος 
12) Μουσική, ηχεία και 

 

 

 

 

 

(4 

εκδηλώσεις) 

    



ένας DJ (2 άτομα)  
13) 1 ζογκλέρ 
14)  

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

CPV:92000000-1 

Τμήμα Β: Τρεις εαρινές 

εκδηλώσεις ανά έτος 

Στη δημοτική κοινότητα Μελισσίων 

• Δύο άτομα face painting 

• Ένα άτομο για κατασκευή 
μπαλονιών 

• Ένας ανιματέρ- διασκεδαστής 
για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει 
παραμύθια-ιστορίες στα 
παιδιά & κάνει διαδραστικά 
παιχνίδια με τα παιδιά 

 
Στη δημοτική κοινότητα Νέας 
Πεντέλης 

• Δύο 2  άτομα face painting-
μπαλόνια 

• Ένα άτομο ανιματέρ- 
διασκεδαστής για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει 
παραμύθια-ιστορίες στα 
παιδιά & κάνει διαδραστικά 
παιχνίδια με τα παιδιά 

 
Στη δημοτική κοινότητα Πεντέλης 

• Δύο 2  άτομα face painting-
μπαλόνια 

• Ένα άτομο ανιματέρ- 
διασκεδαστής για τα παιδιά 

• Ένα άτομο διαβάζει 
παραμύθια-ιστορίες στα 
παιδιά & κάνει διαδραστικά 
παιχνίδια με τα παιδιά 

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 

εκδηλώσεις) 

    

CPV:92000000-1 

Τμήμα Γ: Διήμερα εκδηλώσεων 

για παιδιά 

Δεκαοκτώ (18) διήμερα (9 για κάθε 

ένα έτος), δηλαδή τριάντα έξι (36) 

μέρες Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
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(για τα έτη 2022 & 2023) 

αφιερωμένες  στα παιδιά, που θα 

πραγματοποιηθούν ισόποσα 

περίπου, κατά των θερινών 

περιόδων του 2022 και 2023. 

Περιλαμβάνουν face painting, 

κατασκευές μπαλονιών, θεατρικές 

παραστάσεις και κινηματογραφικές 

προβολές παιδικών ταινιών. Θα 

απασχολούνται σε αυτά κατά την 

ημέρα της εκδήλωσης 6-7 άτομα 

για διάρκεια 4 με 5 ωρών. Οι 

ημερομηνίες και οι χώροι που θα 

διεξαχθούν τα εν λόγω διήμερα θα  

οριστούν από την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου. Πιο αναλυτικά τα (18) 

Διήμερα Καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων περιλαμβάνουν: 

• Face painting, 

μπαλονοκατασκευές & 

μουσική 

• Τριάντα έξι (36) 

προβολές παιδικών ταινιών, 

μηχανικός, ηχητικό σύστημα 

• Δώδεκα (12) 

παραστάσεις μάγων 

• Δέκα (10) 

παραστάσεις θεάτρου σκιών 

• Οκτώ (8) 

παραστάσεις 

σαπουνόφουσκας 

• Έξι (6) παραστάσεις 

μαριονέτες 

 Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 

 

CPV:92130000-1 

Τμήμα Δ: 40 παραστάσεις κατ’ 

έτος 

(ενοικίαση συστήματος προβολής 

και ήχου 150 ευρώ ανά προβολή, 

ενοικίαση κινηματογραφικών 

ταινιών 330 ευρώ ανά ταινία και 

εκτύπωση προγράμματος 1.200 

ευρώ ανά έτος) 

 

 

 

 

 

(40 

παραστάσεις) 

    



Οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

επιλογή αναδόχου για τη 

λειτουργία του θερινού 

κινηματογράφου του Δήμου 

Πεντέλης έχουν ως εξής: 

 
Οι προβολές θα γίνουν σε μέρες 
που θα υποδείξει ο Δήμος στον 
ανάδοχο και θα προβλέπεται 
δωρεάν είσοδος. Η λειτουργία του 
θερινού κινηματογράφου 
περιλαμβάνει: 
 
Α) Ενοικίαση μηχανής για προβολή 
ταινιών, φορητή 6000 lumens. 

Ενοικίαση συστήματος ήχου 
αποτελούμενο από 4 ηχεία 1200W. 
Θα περιλαμβάνεται η καλωδίωση 
τους καθώς και μικρόφωνο για 
τυχόν ανακοινώσεις και ομιλίες. 
Στα παραπάνω περιλαμβάνονται η 
ασφάλιση και οι εργοδοτικές 
εισφορές του προσωπικού 
(μηχανικός προβολής) 

Β) Ενοικίαση (20) 
κινηματογραφικών ταινιών σε 
μορφή DVD (θα περιλαμβάνονται 
τα πνευματικά τους δικαιώματα) 
και οι παιδικές ταινίες θα είναι 
μεταγλωττισμένες. 

Γ) Εκτύπωση εντύπου μαζί με τον 
σχεδιασμό- μακέτα 10.000 
τεμαχίων 8σελιδου, διαστάσεων 
17Χ24 εκ., τετραχρωμία, σε χαρτί 
velvet ή illustration 140 γρ. που 
θα περιλαμβάνει αναλυτικό 
πρόγραμμα ταινιών. 

Όλα τα παραπάνω θα 
πραγματοποιούνται για 40 ημέρες 
προβολής (Τετάρτη-Πέμπτη-
Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή) 
κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου για κάθε ένα έτος σε 
ημ/νίες που θα επιλέξει η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου και θα 
ειδοποιήσει τον ανάδοχο. Οι 
προβολές θα πραγματοποιηθούν 
στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
στα Μελίσσια Θεατράκι Μαγγίνα ή 
σε άλλο χώρο που θα υποδειχθεί 
από το Δήμο Πεντέλης. 

Καθημερινά θα υπάρχει μία (1) 
προβολή στις 21.15 και η ταινία 



που θα προβάλλεται θα επιλέγεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου. 

Ο Δήμος θα παρέχει στον ανάδοχο 
χώρο με παροχή ρεύματος 220V με 
16Α ασφαλείας, καθώς και χώρο 
φύλαξης της μηχανής και των 
ηχητικών συστημάτων. 

Σε περίπτωση βροχής- κακοκαιρίας, 
η προβολή θα γίνεται την επόμενη 
μέρα ή σε άλλη μέρα κατόπιν 
συμφωνίας. 

Οι ημερομηνίες και οι ώρες 
ενδέχεται να τροποποιηθούν 
ανάλογα με τις ανάγκες της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 
Πεντέλης, αλλά και λόγω των 
περιοριστικών μέτρων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ. 
Επιπρόσθετα οι εν λόγω υπηρεσίες 
ενδέχεται να μην 
πραγματοποιηθούν στο σύνολο 
τους  (π.χ. λόγω περιοριστικών 
μέτρων λόγω πανδημίας), οπότε 
μειώνεται ανάλογα και το κόστος 
εκτέλεσης των παραπάνω 
υπηρεσιών και δεν θα 
τιμολογηθούν. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ανάδοχος θα 
ειδοποιηθεί, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, έτσι ώστε 
να προετοιμαστεί κατάλληλα. 
 

 

 

CPV:79952000-2 

Τμήμα Ε: Εκδηλώσεις για παιδιά 

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν: 

6) Ανιματερ-μουσικοί 
7) Δια δραστικά παιχνίδια 
8) Παράταση θεάτρου σκιών 
9) Παράσταση με μάγους, 

χορός, τσουβαλοδρομίες. 
10) Παιχνίδια 

 
Θα απασχολούνται τουλάχιστον 7 
άτομα και αν παραστεί ανάγκη και 
8ο άτομο και θα έχουν διάρκεια 
τρεις ώρες με θέαμα, παιχνίδι κλπ.  
Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

 

 

 

 

 

6 

    



κρατήσεις) 

 

CPV:92312100-2 

Τμήμα ΣΤ: Συναυλίες 

Οι εκδηλώσεις θα είναι συναυλίες 

με τέσσερις (4) μουσικούς, ένα 

τραγουδιστή και ένα άτομο 

υπεύθυνο για τα ηχητικά και την 

εκδήλωση συνολικότερα. Υπάρχει 

δυνατότητα η συναυλία να είναι 

jazz- latin, ελαφρολαϊκά ελληνικά 

τραγούδια κ.α. Η εκδήλωση 

περιλαμβάνει και την ηχητική 

κάλυψη και η διάρκειά της θα είναι 

περίπου 90 λεπτά. 

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 
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CPV:92312100-2 

Τμήμα Ζ: Παραστάσεις θεάτρου 

σκιών 

Η παράσταση θεάτρου σκιών 

περιλαμβάνει 2 άτομα, τον 

εξοπλισμό τους και είναι διάρκειας 

50 λεπτών. 

Συμπεριλαμβάνονται (αμοιβές, 

εργοδοτικές εισφορές και  

κρατήσεις) 
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Σύνολο       

ΦΠΑ       

Σύνολο με ΦΠΑ       

 

 

 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά ανά ομάδα ξεχωριστά. 

 

 

 

 

 



    Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων προβλέπεται η ανάθεση των υπηρεσιών 

παροχής πολιτιστικών εκδηλώσεων 2022-2023. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

β) Του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

γ). Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45Α΄): Κύρωση Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις.  

δ). Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α΄/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

ε) Του Π.Δ. 80/2016 :Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες.  

στ) Του Ν. 3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4144/2013 άρθρο 22. 

(πράξη 5992/2015 και 6175/2015 vi τμήμα). 

ζ) Του Ν.4412/16 ΦΕΚ Α' 147 08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών». 

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που 

διέπει την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο:Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Τεχνική Έκθεση Υπηρεσίας 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Ως χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από 1-2-2022 έως 31-12-2023. 

Άρθρο 5ο: Γενικοί όροι και προϋποθέσεις 



1. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε και υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου Πεντέλης προς τις εντολές και οδηγίες του οποίου οφείλει συμμόρφωση 

ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της 

υπηρεσίας του. 

 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει την  απαραίτητη εκπαίδευση για την 

εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.  

 
 

3. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος 

αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου. 

 

4. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής Ρήτρας, σε περίπτωση μη 

εκτέλεσης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση δε, αθέτησης οποιουδήποτε όρου, και δη σε 

περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει την συμβατική ημερομηνία περατώσεως του έργου, 

μπορεί να επιβληθεί σε αυτόν ποινική ρήτρα η οποία ισούται με το 100% της συνολικής 

αμοιβής του. 

 

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη  υπηρεσία και ευθύνεται για 

την καλή και σωστή εκτέλεση αυτής σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη. 

Άρθρο 7ο:Υποχρεώσεις του εντολέα  

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 8ο: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, πανδημία, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του 

προσωπικού του αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας 

βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 

προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας 

εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 



Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή των αναδόχων καθορίζεται στο 

ποσό των 118.159,98 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, 

για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται σε μηνιαία βάση, 

ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την 

παροχή των υπηρεσιών. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου.  

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 13ο – Γενικές Διατάξεις 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, όμως ισχύουν 

σήμερα με ανάλογη εφαρμογή τους. 

 

                                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 24/11/2021 
                   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                              Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                                                             ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
                                                                                                 ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
             ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΑΚΟΥ 
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