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τηλ.: 2132030665
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e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την 2354/17413/24-04-2019(ΑΔΑ:ΨΙ00Ω93-Τ08) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την

οποία εγκρίθηκε η  03/2019 Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές
Τμήμα  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού και  η  υπηρεσία  για  την
“Ηχητική  και  Φωτιστική  Κάλυψη Εκδηλώσεων  Δήμου  Διονύσου”, με  τη  διαδικασία  της
απευθείας ανάθεσης 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
480/01-04-2019(ΑΔΑ:6ΜΑΝΩ93-ΔΚΚ)  Απόφαση  Ανάληψης  Δαπάνης  στον   Κ.Α.
15.6471.0007 με  τίτλο  «Ηχοφωτιστική  Κάλυψη Εκδηλώσεων» ποσού 24.791,32  €  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

8) Την υπ’ αριθ. 19155/15-05-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’ αρ. 19872/21-05-2019 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά του Μακρή Αλέξανδρου 
ποσού 24.778,92  €     συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

10) Το  υπ'  αριθ 19REQ004598354 πρωτογενές  αίτημα  με  CPV:  79952100-3  (Υπηρεσίες
οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων)

11) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου
Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις  υπ’  αρ.  3778/31288/01-10-2018 και 4363/38879/09-11-2018
όκοιες:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε  την “Υπηρεσία  για  την  Ηχοφωτιστική  Κάλυψη  Εκδηλώσεων”  όπως  ειδικότερα
περιγράφεται  στο  τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών  της  03  /2019   Τεχνικής  Έκθεσης-Περιγραφής,  όπως
συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στον
Μακρή Αλέξανδρο με   με ΑΦΜ  047139990 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, που εδρεύει  στον  Άγιο  Στέφανο,  οδός
Κρήτης 28, Τ.Κ. 14565  τηλ.: 6979771762, email:info@soundprofessionals.gr  σύμφωνα με τα ποσά του
παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 

Ειδικότερα
Για  την  επιτυχή  πραγματοποίηση  των  πολιτιστικών–αθλητικών-επιμορφωτικών  εκδηλώσεων  του  Δήμου,
αναγκαία προϋπόθεση είναι η ηχοφωτιστική τους κάλυψη.  Με βάση την κατανομή των εκδηλώσεων όπως
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αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξουν επτά (7) προσεγγίσεις όσον αφορά την ηχοφωτιστική κάλυψη
τους.   
1η  κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού 
2η κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού 
3η κατηγορία – Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού για
την κάλυψη χορωδιακών συναυλιών
4η κατηγορία - Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας με ενοικίαση εξοπλισμού 
5η κατηγορία - Παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου
Εργασίες
6η κατηγορία - Παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου
Εργασίες
7η κατηγορία – Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2019

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.

- Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη
της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος.

- 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 κλπ.) 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.

- Οι  εκδηλώσεις  γίνονται  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  αρμόδια  υπηρεσία  και  η  διάρκειά  τους
κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.

- 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 όλες τις κατηγορίες 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, εφ όσον 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. 

Υποχρεώσεις του Δήμου
- Ο  Δήμος  είναι  υποχρεωμένος  για  την  παροχή  όλων  των  μέσων και  στοιχείων,  τα  οποία  κρίνονται

απαραίτητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ανάθεσης.
- 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.). 

- Η γνωστοποίηση των εκδηλώσεων θα γίνεται  τμηματικά βάση των αναγκών και  ο ανάδοχος θα
ενημερώνεται τουλάχιστον μια ημέρα πριν για την 1η Κατηγορία και 5 ημέρες πριν για τις υπόλοιπες
Κατηγορίες που προβλέπονται στη μελέτη.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
Το Έργο του αναδόχου θα έχει  συνολική διάρκεια  ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού
αντικειμένου.
Η αρμόδια υπηρεσία θα θέτει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που απαιτείται για την υλοποίηση
του Έργου.
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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.

Οι υπηρεσίες ηχοφωτισμού θα μπορούν να παρέχονται στις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου αμέσως μετά την
Απόφαση του ΔΣ και την υπογραφή της Σύμβασης του Αναδόχου.  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και
αμετάβλητες. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 799521003

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΒΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΒΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΩΝ
ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ/

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΑΝΩΤΕΡΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1

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

8 20 160 24 48,00 1.152,00

2

Εκδηλώσεις  εντός
Πολιτιστικών  κέντρων  με
επιπρόσθετη  ενοικίαση
εξοπλισμού:  ενοικίαση
μηχανημάτων  ή  τεχνικών
μέσων  μετά  των
απαραίτητων  υλικών
(ενισχυτές,  ηχεία,
μικρόφωνα  ασύρματα  και
ενσύρματα,  καλωδιώσεις
κλπ.) που απαιτούνται ως
έξτρα  του  πάγιου
ηχοφωτιστικού
εξοπλισμού  των
πολιτιστικών  κέντρων,
καθώς και ο χειρισμός και
η  εποπτεία  της  χρήσης
τους  κατά  την
πραγματοποίηση
εκδήλωσης  (π.χ.
χορωδιακά  φεστιβάλ,
εκδηλώσεις  με  ύπαρξη
ορχηστρών κ.α.)

3 60 180 10 202,00 2.020,00

3

Εκδηλώσεις  μικρής
εμβέλειας  σε  εξωτερικούς
χώρους  με  ενοικίαση
εξοπλισμού  για  την
κάλυψη  χορωδιακών
συναυλιών ή  μικρά  live
music σε εξωτερικό χώρο,
με  συμμετοχή
επαγγελματία  DJ:
ενοικίαση μηχανημάτων, ο
χειρισμός  τους  και  η
εποπτεία  τους  κατά  την
πραγματοποίηση
χορωδιακής  συναυλίας  σε
εξωτερικό χώρο.

1 109 109 7 363,00 2.541,00

4 Εκδηλώσεις  μεσαίας
εμβέλειας  με  ενοικίαση
εξοπλισμού:  η ενοικίαση
μηχανημάτων, ο χειρισμός
τους και  η εποπτεία τους
κατά την πραγματοποίηση
εκδήλωσης  σε  χώρο
μεσαίων απαιτήσεων (π.χ.
Χώρος  παλιού  σταθμού
τραίνου  στο  Διόνυσο,
πλατείες,  κλειστά θέατρα,

4 724 724 11 605,00 6.655,00
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γήπεδα  κ.ά.),  για  μικρά
οργανικά  ή
μουσικοχορευτικά
σχήματα σε  ανάλογα
διαμορφωμένη  σκηνή
(stage),  με  ενδεχόμενη
συμμετοχή  επαγγελματία
DJ όπου  χρειάζεται.
Επίσης, η αποσύνδεση του
εξοπλισμού.

5

Παραστάσεις  της
Θεατρικής  Ομάδας  Αγίου
Στεφάνου  Δήμου
Διονύσου:
 Ο

φωτιστής  στήνει  με
δικά  του  μηχανήματα,
καλύπτει  την
παράσταση  και
αποσυνδέει  τον
εξοπλισμό.

 Γι
α  τη  Θεατρική  Ομάδα
Αγίου  Στεφάνου
χρειάζεται στήσιμο, δύο
(2)  πρόβες  και  έξι  (6)
παραστάσεις  στο  ΠΠΚ
Αγ. Στεφάνου 

- - - 1 1.210,00 1.210,00

6

Παραστάσεις  των
Θεατρικής Ομάδας Άνοιξης
Δήμου Διονύσου
 Ο

φωτιστής  στήνει  με
δικά  του  μηχανήματα,
καλύπτει  την
παράσταση  και
αποσυνδέει  τον
εξοπλισμό.

 Γι
α  τη  Θεατρική  Ομάδα
Άνοιξης  χρειάζεται
στήσιμο,  δύο  (2)
πρόβες και δώδεκα (12)
παραστάσεις  στο
Θέατρο Λυκείου Άνοιξης

- - - 1 2.419,00 2.419,00

7

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
για  το  έτος  2019:  η
ενοικίαση μηχανημάτων, ο
χειρισμός  τους  και  η
εποπτεία  τους  για  την
ηχητική κάλυψη κατά τον
εορτασμό  της  Εθνικής
Επετείου  της  28ης

Οκτωβρίου  για  το  έτος
2019. Επίσης, αποσύνδεση
του εξοπλισμού.

- - - 1 2.823,00 2.823,00

Καθαρή Αξία 1.173,00 € 18.810,00 €

ΦΠΑ 24%  281,52 € 4.514,40 €
Σύνολο 
(συμπ. ΦΠΑ) 1.454,52 € 23.324,40 €

Καθαρή Αξία 19.983,00 €

ΦΠΑ 24% 4.795,92 €

Γενικό
Σύνολο

(συμπ. ΦΠΑ)
24.778,92 €

Ολογράφως:  Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ  
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Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 30% της αξίας της
εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.  

Επειδή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ο αριθμός των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός περιέχει ενδεικτικές ποσότητες οι οποίες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που
θα παρουσιαστούν, εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα καταρτισθεί.  

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2.  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
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