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              ΜΕΛΕΣΗ  10/2020                   

Παποσή ςπηπεζιών πποβολήρ κινημαηογπαθικών ηαινιών  

(θεπινό ζινεμά) ζηο Δήμο Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Διαπονηίων Νήζων,  

έηοςρ 2020 

CPV 92130000-1 (Τπηπεζίερ πποβολήρ κινημαηογπαθικών ηαινιών) 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δσξεάλ πξνβνιψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ πνπ 

εγθξίζεθαλ κε ηελ 20-225/8-7-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζε 

θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεσο ηεο Κέξθπξαο θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, γηα 11 πξνβνιέο 

ζπλνιηθά, ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο. 

ηφρνο ηεο εθδήισζεο είλαη ε ζηήξημε θαη ε πξνβνιή ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ε 

πξνζθνξά ζεάκαηνο θαη ςπραγσγίαο ζηνπο πνιίηεο θπξίσο απηή ηελ δχζθνιε COVID επνρή. Οη 

πξνβνιέο πξνγξακκαηίδνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο 20 Ηνπιίνπ έσο ηηο 5 επηεκβξίνπ 

2020 . 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεςθείαρ ανάθεζηρ  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο σαμηλόηεπηρ ηιμήρ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

1. Σερληθή πεξηγξαθή    

2. Δλδεηθηηθφ ηηκνιφγην      

3. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ    

4. Σηκνιφγην Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
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 ΣΕΥΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δσξεάλ πξνβνιψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ γηα 11 πξνβνιέο 

ζπλνιηθά, ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, κε ζηφρν ηε ζηήξημε θαη ηελ πξνβνιή ηεο θαιιηηερληθήο 

δεκηνπξγίαο θαη ε πξνζθνξά ζεάκαηνο θαη ςπραγσγίαο ζηνπο πνιίηεο θπξίσο απηή ηελ δχζθνιε 

COVID επνρή.  

Με γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αζιεηηζκνχ & Πνιηηηζκνχ, Γξαθείν Γεληθφ 

Γξακκαηέα χγρξνλνπ Πνιηηηζκνχ κε εκεξνκελία 29/05/2020 θαη κε Α. Π.: 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/254228/1220) ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα πινπνηεζεί ηεξψληαο ηνπο 

φξνπο αζθάιεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Θα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη κεγαιύηεξεο δπλαηέο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ζεαηώλ. Πξαθηηθά ζα πξέπεη 

αλά δύν ζέζεηο λα δεκηνπξγείηαη θελό είηε κε ηνπνζέηεζε ηξαπεδηνύ, είηε κε ηνπνζέηεζε θαζίζκαηνο, 

ην νπνίν δελ ζα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ζεαηή, είηε κε πξόβιεςε αλάινγνπ θελνύ ρώξνπ. ηηο δύν 

ζέζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ δελ κεζνιαβεί θελό, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζεαηέο πνπ πξνζέξρνληαη 

καδί. 

 Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο θνηλνύ θαη 

λα νξίζεη ηνλ κέγηζην αξηζκό ζεαηώλ αλάινγα ηνπ ρώξνπ πξνβνιήο. Σα ηξαπέδηα θαη νη θαξέθιεο ηνπ 

ρώξνπ ζα απνιπκαίλνληαη πξηλ από θάζε ρξήζε 

 ηνλ ρώξν ζα ππάξρεη δηαζέζηκν αληηζεπηηθό αιθννινύρνπ δηαιύκαηνο (70%) ζε εκθαλή ζεκεία. 

 Οη ζεαηέο ζπζηήλεηαη λα θνξνύλ κε ηαηξηθή κάζθα θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ αληηζεπηηθό αιθννινύρν 

δηάιπκα (70%) 

 Εηδηθή κέξηκλα ζα ιεθζεί σο πξνο ηε ξνή ηνπ θνηλνύ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηνπο από 

ηνλ ρώξν, όπνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νπξέο κε απνζηάζεηο 1,5 κέηξνπ. Πξνηείλεηαη ε πεξηζρνίληζε, 

όπνπ είλαη εθηθηό, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ξνή ηνπ θνηλνύ. 

 Μεηά ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο όια ηα πξνζηαηεπηηθά είδε κηαο ρξήζεσο, ηα αηνκηθά κπνπθάιηα θ.ν.θ 

ζα απνξξίπηνληαη ζε εηδηθέο ζηεγαλέο ζπζθεπαζίεο θαη ζα πεηηνύληαη. 

 Όινη νη εξγαδόκελνη νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε ην θνηλό (ηαμηζεζία, θαζαξηζκόο, αζθάιεηα θ.ν.θ) 

ζα ρξεζηκνπνηνύλ πξνζηαηεπηηθή κε ηαηξηθή κάζθα θαη γάληηα. 
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 Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη παηδηθέο ηαηλίεο κε νπζηαζηηθά θαη ζεκαληηθά κελχκαηα, 

θνηλσληθέο μελφγισζζεο ηαηλίεο , θσκσδίεο , πεξηπέηεηεο θαη ηαηλίεο ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ. 

Ζ επηινγή ησλ ηαηληψλ ζα γίλεη απφ ηελ Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ θαη ην Σκήκα 

Πνιηηηζκνχ,Αζιεηηζκνχ & Νέαο Γεληάο, σο εμήο: 

 

1. Δπηινγή 2 παηδηθψλ κεηαγισηηηζκέλσλ ηαηληψλ απφ 4 πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

2. Δπηινγή 3 θνηλσληθψλ ηαηληψλ Δπξσπατθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, απφ 4 πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

3. Δπηινγή 2 θσκσδηψλ ειιεληθνχ ή μέλνπ θηλεκαηνγξάθνπ απφ 4 πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν 

4. Δπηινγή 2 ηαηληψλ πεξηπέηεηαο απφ 4 πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν 

 

Όιεο νη πξνηεηλφκελεο ηαηλίεο ζα αλαθέξνληαη ζηελ "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεςθείαρ 

ανάθεζηρ κε Απφθαζε Γεκάξρνπ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο 

σαμηλόηεπηρ ηιμήρ θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ  δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ. 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΗΝΖ 

ΣΔ/Β/ΜΟΤΗΚΩΝ 
ΦΩΣΗΟ ΚΟΤΡΣΖ 

ΓΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
ΜΑΡΗΑ ΑΓΗΑΓΗΝΟΤ 

ΠΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚ/ΚΟΤ  
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 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Πεξηγξαθή:  πνζφ

ηεηα  

Σηκή 

κνλ. 

Σειηθή 

ηηκή 

Πξνβνιέο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζε 11 δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ, κε απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ αλά πξνβνιή: 

1. Φνξεηή θνπζθσηή γηγαληννζφλε, κε παλί πξνβνιήο, 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 5 Υ 2,5 m 

2. Γχν (2) Projectors ηνπιάρηζηνλ 5.500 lumes 

3. 2 ζεη απφ δηπιά Ζρεία θαη μερσξηζηά subs.ηνπιάρηζηνλ 500 

Watt έθαζην 

4. Soundmixer θαη φιεο νη απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο, 

ζπλδεζκνινγίεο θηι 

Δπηπιένλ: 

1.  Απαξαίηεην ηερληθφ πξνζσπηθφ  πνπ ζα ζηήζεη θαη ζα επηβιέςεη 

ηελ θάζε πξνβνιή 

2.  400 θαξέθιεο γηα ηνπο ζεαηέο. 

3.   Άδεηα πξνβνιήο ησλ ηαηληψλ  

     (πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πξνο ηξίηνπο) 
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410,00 

 

 

 

 

 

 

 
4.510,00 

ΤΝΟΛΟ 4.510,00 

ΦΠΑ 24% 1.082,40 

ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 5.592,40 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο, ηεο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζα αλέιζεη 

ζην πνζφ ησλ 5.592,40€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 15.6474.001, με 

ηίηλο «Τπηπεζίερ πποβολήρ κινημαηογπαθικών ηαινιών (θεπινό ζινεμά)», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΗΝΖ 

ΣΔ/Β/ΜΟΤΗΚΩΝ 
ΦΩΣΗΟ ΚΟΤΡΣΖ 

ΓΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
ΜΑΡΗΑ ΑΓΗΑΓΗΝΟΤ 

ΠΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚ/ΚΟΤ  
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Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά, ηελ  παξνρή ππεξεζηψλ δσξεάλ πξνβνιψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ,  ζε θεληξηθά ζεκεία 

ηεο πφιεσο ηεο Κέξθπξαο θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, γηα 11 πξνβνιέο ζπλνιηθά, ζε ππαίζξηνπο 

ρψξνπο. Οη πξνβνιέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο 20 Ηνπιίνπ έσο ηηο 5 επηεκβξίνπ 2020 . 

 

Άπθπο 2 : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 Ν.4605/2019 (Φ.Δ.Κ. 52/η.Α΄/01-04-2019)«Ελαξκόληζε ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΕΕ) 

2016/943 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθό 

απόξξεην) από ηελ παξάλνκε απόθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) –Μέηξα γηα 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν.3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 Ν.3852/ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –  

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 N.3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα   

Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ζ 1450/550/10-2-1982 Τπνπξγηθή Απφθαζε 

 Ν.4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 ηεχρνο Α’): Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε - Ελζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΕΚ. 

 Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ»  

 Ν.4152/13, ΦΔΚ-107 Α/9-5-13  Άξζξν 1 παξ. Ε – ΗΥΤ ΑΠΟ 16-3-2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ  

πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

 Άξζξνπ  4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 240/12.12.2012 ηεχρνο Α’) «Ρύζκηζε δεηεκάησλ 

θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ ππνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ- Πξνκήζεηεο ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ».   

 Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ»,   άξζξα  

63 & 66



 

 

  Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74 /A’/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π. δ. 318/1992 (Α’ 161) θαη  

ινηπέο ξπζκίζεηο» 

 N.4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α/07-04-2014) ππνπαξάγξαθνο Σ.20 «Δθαξκνγή ΔΖΓΖ» 

  Ν.4412/16  (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεχρνο Α)  Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ   

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

  Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η » 

 
 

Άπθπο 3: ειπά ιζσύορ ηεςσών 

Σα ηεχρε ηεο κειέηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

πεξηερνκέλσλ εηο απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο θάησζη:  

 

α.  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ   

β.  Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

γ.  Έθζεζε-Σερληθή Πεξηγξαθή 

δ.  Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Άπθπο 4: Πποϋπολογιζμόρ 

Ζ παξνρή ησλ αλαθεξφκελσλ εηδψλ έρεη πξνυπνινγηζκφ 5.592,40€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α. 

24%) θαη έρεη αξηζκφ αλαθνξάο CPV 92130000-1 (Τπεξεζίεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 15.6474.001, κε ηίηιν «Τπεξεζίεο πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ηαηληψλ (ζεξηλφ ζηλεκά)», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

            

Άπθπο 5: Σπόπορ εκηέλεζηρ Τπηπεζίαρ 

Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεςθείαρ 

ανάθεζηρ  κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε σαμηλόηεπη ηιμή θαη θαη’ 

εθαξκνγή ησλ  δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ,  γηα ηηο πξνζθνξέο 

πνπ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  

 

Άπθπο 6: Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

4. Οι πποζθοπέρ μποπούν να αθοπούν μόνο ηο ζύνολο ηων αναθεπομένων ςπηπεζιών 



 

 

 

Άπθπο 7: ύνηαξη και ςποβολή πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ελππφγξαθεο απφ ηνπο "δηαγσληδφκελνπο" θαη ππνβάιινληαη   κέζα ζε εληαίν 

θάθειν ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη  επθξηλψο: 

 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
( Πξσηφθνιιν Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) 

 
Δ/ΝΗ: Λ. Αιεμάλδξαο 6

Α 
, Σ.Κ 49100 Κέξθπξα 

 
ΠΡΟΦΟΡΑ: γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: 

 

« Παποσή ςπηπεζιών πποβολήρ κινημαηογπαθικών ηαινιών (θεπινό ζινεμά) ζηο 

Δήμο Κενηπικήρ Κέπκςπαρ και Διαπονηίων Νήζων, έηοςρ 2020 

Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο : 5.592,40€ (κε Φ.Π.Α) 
 

(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ               /    /2020). 
 

«Να κελ αλνηρηεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 
 
Να αλαγξάθνληαη ζηνλ θάθειν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.(ππνςήθηνο αλάδνρνο) 
 

Ο εληαίνο θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη εηο  ΓΗΠΛΟΤΝ: 

 

1. Πιζηοποιηηικό ηος οικείος επαγγελμαηικού ή εμποπικού μηηπώος, πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο – 

κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη 

ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ. 

 

2. Τπεύθςνη Δήλωζη Ν.1599/1986, φηη ν ζπκκεηέρσλ/νηθνλνκηθφο θνξέαο: Έιαβε γλψζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε 

ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο θαη ηα απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα,  ζχληαμεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

3. Τπεύθςνη Δήλωζη Ν.1599/1986, φηη δελ ηζρχνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ (δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο) ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, ζχληαμεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. 

    Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή 

ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ 

πεξίπη. 79Α ηνπ Ν.4412/2016 

 

4. Πιζηοποιηηικό θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, 

αιιηψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί έσο 3 κήλεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. 

 

5. Πιζηοποιηηικό αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ ηο νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπ, αιιηψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί έσο 3 κήλεο απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

6. Αποδεικηικά μέζα: ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ δεηνχληαη ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο, κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο    

  

7. Μηα ηνπιάρηζηνλ αλάζεζε παξνρήο φκνησλ ππεξεζηψλ κε Γεκφζην Φνξέα 



 

 

 

8. Μηα ηνπιάρηζηνλ αλάζεζε παξνρήο φκνησλ ππεξεζηψλ κε Ηδησηηθφ Φνξέα 

 

9. Οικονομική Πποζθοπά ζχκθσλα  κε  ην ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο ζε ξεσωπιζηό ζθπαγιζμένο 

θάκελο, ν νπνίνο ζα είλαη εληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 

Άπθπο 8: Διάπκεια 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο εμάληιεζεο παξνρήο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ 

 

Άπθπο 9: Εκηέλεζη και παπαλαβή ηηρ ζύμβαζηρ 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνΐζηαηαη θαη λα θαζνδεγεί  επαξθψο ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο εθδήισζεο, ήηνη ηνπο ηπρφλ πξνζιεθζέληεο ππαιιήινπο ηνπ πξνο ην ζθνπφ ηεο 

άξηηαο δηεθπεξαίσζεο ηεο εθδήισζεο απφ απηνχο, νκνίσο δε, λα θαιχςεη φιεο ηηο κηζζνινγηθέο, 

αζθαιηζηηθέο ή άιιεο ηπρφλ παξνρέο πξνο απηνχο, ζπλδεφκελεο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο, 

ελψ ν Γήκνο νπδφισο επζχλεηαη γηα απηέο, κε δεκηνπξγνχκελεο νπδεκίαο έλλνκεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηνπο. 

Δπίζεο, αλαιακβάλεη θάζε επζχλε θαη θαζίζηαηαη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 

νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή δεκίεο ελδερνκέλσο πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθδειψζεσλ. 

Σπρφλ δεκίεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο ζηελ αληηηηζέκελε ππεξεζία θαη είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά 

θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζε απηνχο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

εθδειψζεσλ. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο αζθάιεηαο  ησλ ζεαηψλ , ζηνπο ρψξνπο ησλ 

ησλ πξνβνιψλ, φπσο 

 Θα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη κεγαιύηεξεο δπλαηέο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ζεαηώλ. Πξαθηηθά ζα πξέπεη 

αλά δύν ζέζεηο λα δεκηνπξγείηαη θελό είηε κε ηνπνζέηεζε ηξαπεδηνύ, είηε κε ηνπνζέηεζε θαζίζκαηνο, 

ην νπνίν δελ ζα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ζεαηή, είηε κε πξόβιεςε αλάινγνπ θελνύ ρώξνπ. ηηο δύν 

ζέζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ δελ κεζνιαβεί θελό, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζεαηέο πνπ πξνζέξρνληαη 

καδί. 

 Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο θνηλνύ θαη 

λα νξίζεη ηνλ κέγηζην αξηζκό ζεαηώλ αλάινγα ηνπ ρώξνπ πξνβνιήο. Σα ηξαπέδηα θαη νη θαξέθιεο ηνπ 

ρώξνπ ζα απνιπκαίλνληαη πξηλ θάζε ρξήζε 

 ηνλ ρώξν ζα ππάξρεη δηαζέζηκν αληηζεπηηθό αιθννινύρνπ δηαιύκαηνο (70%) ζε εκθαλή ζεκεία. 

 Οη ζεαηέο ζπζηήλεηαη λα θνξνύλ κε ηαηξηθή κάζθα θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ αληηζεπηηθό αιθννινύρν 

δηάιπκα (70%) 

 Εηδηθή κέξηκλα ζα ιεθζεί σο πξνο ηε ξνή ηνπ θνηλνύ θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηνπο από 

ηνλ ρώξν, όπνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νπξέο κε απνζηάζεηο 1,5 κέηξνπ. Πξνηείλεηαη ε πεξηζρνίληζε 

όπνπ είλαη εθηθηό πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ξνή ηνπ θνηλνύ. 

 Μεηά ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο όια ηα πξνζηαηεπηηθά είδε κηαο ρξήζεσο, ηα αηνκηθά κπνπθάιηα θ.ν.θ ζα 

απνξξίπηνληαη ζε εηδηθέο ζηεγαλέο ζπζθεπαζίεο θαη ζα πεηηνύληαη. 

 Όινη νη εξγαδόκελνη νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε ην θνηλό (ηαμηζεζία, θαζαξηζκόο, αζθάιεηα θ.ν.θ) 

ζα ρξεζηκνπνηνύλ πξνζηαηεπηηθή κε ηαηξηθή κάζθα θαη γάληηα. 

Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηα νπνία ζα 

αζθήζεη, φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 



 

 

Ζ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά , ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν απφ ην Σκήκα Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο. 

 

Ο Ανάδοσορ οθείλει να παπέσει ηιρ ςπηπεζίερ ηος  ζηιρ πποθεζμίερ πος θα ηος 

γνωζηοποιούνηαι. 
 

Ζ πινπνίεζε ζα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην ππάιιειν ηνπ αλσηέξσ 

Σκήκαηνο θαη ζα εηδνπνηείηαη  ε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, φπσο έρεη νξηζζεί κε ηελ Απφθαζε 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ , ε νπνία ζα ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο.  

 

Ζ παξαθνινχζεζε, επίβιεςε θαη νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ γίλεηαη βάζεη ησλ άξζξσλ 216, 219, 220 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή θαη επηβνιήο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ηνπ COVID-19, νη 

ππεξεζίεο (πξνβνιέο) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε άιιν ρξφλν, απφ ηνλ αξρηθά 

ππνδεηθλπφκελν, ή θαη λα καηαησζνχλ. ηελ πεξίπησζε καηαίσζεο ν αλάδνρνο ζα εηζπξάμεη 

ππνρξεσηηθά ηε δαπάλε πνπ θαηέβαιε γηα  ηελ άδεηα πξνβνιήο ησλ ηαηληψλ (πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα πξνο ηξίηνπο), πξνζθνκίδνληαο ην πξνβιεπφκελν δηθαηνινγεηηθφ. 

 

Άπθπο 10: Πληπωμή, θόποι, ηέλη, κπαηήζειρ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζπλνιηθά κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ή ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή θαη επηβνιήο πεξηνξηζηηθψλ 

κέηξσλ ιφγσ ηνπ COVID-19, γηα ην πνζφ πνπ θαηέβαιε γηα ηελ άδεηα πξνβνιήο ησλ ηαηληψλ 

(πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πξνο ηξίηνπο). 

 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκή.  

 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 

Άπθπο 11: Εγγςήζειρ 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν 4412/2016,  δελ απαηηνχληαη εγγπήζεηο 

 

Άπθπο 12: Κήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηωηος-Κςπώζειρ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε 

ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

αλ ππεξέβε ππαίηηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 13: Σελικέρ διαηάξειρ 

Ζ  χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο 

ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  Γηα θάζε 

δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα 



 

 

δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Κέξθπξα. 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΗΝΖ 

ΣΔ/Β/ΜΟΤΗΚΩΝ 
ΦΩΣΗΟ ΚΟΤΡΣΖ 

ΓΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
ΜΑΡΗΑ ΑΓΗΑΓΗΝΟΤ 

ΠΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚ/ΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  



 

 

 
Σεο επηρείξεζεο ……………………………………………..........., έδξα ………………................,  

 

ΑΦΜ:.............................................Γ/λζε…………………....................................................  

 

ηειέθσλν …………………........fax…………………... 
 

Πεξηγξαθή:  πνζφ

ηεηα  

Σηκή 

κνλ. 

Σειηθή 

ηηκή 

Πξνβνιέο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζε 11 δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ, κε απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ αλά πξνβνιή: 

1. Φνξεηή θνπζθσηή γηγαληννζφλε, κε παλί πξνβνιήο, 

δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 5 Υ 2,5 m 

2. Γχν (2) Projectors ηνπιάρηζηνλ 5.500 lumes 

3. 2 ζεη απφ δηπιά Ζρεία θαη μερσξηζηά subs.ηνπιάρηζηνλ 500 

Watt έθαζην 

4. Soundmixer θαη φιεο νη απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο, 

ζπλδεζκνινγίεο θηι 

Δπηπιένλ: 

1.  Απαξαίηεην ηερληθφ πξνζσπηθφ  πνπ ζα ζηήζεη θαη ζα 

επηβιέςεη ηελ θάζε πξνβνιή 

2.  400 θαξέθιεο γηα ηνπο ζεαηέο. 

3.   Άδεηα πξνβνιήο ησλ ηαηληψλ  

     (πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα πξνο ηξίηνπο) 
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ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΔΛΗΚΖ ΣΗΜΖ  

 

 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΣΑΗΝΗΔ 

Παηδηθέο 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Κνηλσληθέο 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Κσκσδίεο 1. 



 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Πεξηπέηεηεο 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  

 

 

 

 

Κέξθπξα ....../....../2020 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

(Τπνγξαθή - θξαγίδα) 


