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Δ/νση: Αγ. Δημητρίου 216 & Ειρήνης 17                          
Τηλ:2109760505-2109763411-2109733370                                  
Φάξ:2109765147                                                       
   

 

ΘΕΜΑ:      Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την 

υλοποίηση της Δράσης «Δημιουργική απασχόληση  παιδιών & εφήβων κατά την 

σχολική περίοδο». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν.3463/2006 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ  Α΄ 87/7-6-2010) 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 

4. Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 & ειδικότερα του άρθρου 13 παράγραφος 13. 

6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα του άρθρου 209 

παράγραφοι 9 και 10. 

7. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄/11-8-2010) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Ανάπτυξης. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 203,205 & 206  του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι ) (ΦΕΚ  Α΄ 133/19-07-2018) 

10.  Την υπ. αρ.6/2019 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η διοργάνωση 

       Της δράσης «Δημιουργική απασχόληση παιδιών & εφήβων κατά την   

       σχολική περίοδο»  και την έγκριση για την ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος 

            με απ΄ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

    
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών προκειμένου να  υλοποιηθεί η δράση 

«Δημιουργική απασχόληση των παιδιών  & εφήβων κατά την σχολική περίοδο». 

       Ο προϋπολογισμός της δράσης: 

 Α. ΕΦΗΒΙΚΟ  ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ (4.000,00+ ΦΠΑ 

24%)  

Β. ΠΑΙΔΙΚΟ ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων  ευρώ (4.000,00+ ΦΠΑ 

24%)  

 



Το σύνολο των δράσεων εφηβικού & παιδικού ανέρχεται στο ποσό των εννέα 

χιλιάδων  εννιακοσίων είκοσι  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (9.920,00€) 

ήτοι (8.000,00 + ΦΠΑ 24%)  

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν  βιογραφικό  από το οποίο θα 

επιβεβαιώνεται η καλλιτεχνική επάρκεια, η ευρύτητα γνώσεων και η εξειδίκευση στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο. 

      Η αναλυτική περιγραφή , οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάληψη του κάθε 

έργου επισυνάπτονται στα Παραρτήματα  Α΄& Β΄ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης. 

      Η παρούσα απόφαση και τα αναπόσπαστα αυτής Παραρτήματα  Α΄& Β΄ ,θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής www.dad.gr  

στον Πίνακα ανακοινώσεων αυτού και στη εξώθυρα του ΟΠΑΠ. 

        Οι ενδιαφερόμενοι με ανάλογη εμπειρία και  εξειδίκευση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο μπορούν να  καταθέσουν το  βιογραφικό τους στα γραφεία του 

 « Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου» 

εντός  επτά  (7) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. 
                                                                  
                                                                                        

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ 

        

                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 

 

 

Α.        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  :  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ     (ΕΦΗΒΙΚΟ) 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Η «ανάθεση εργασίας για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά την 

σχολική περίοδο» εστιάζει ιδιαίτερα στο «δημιουργική» με έναν πρωτότυπο τρόπο 

όπου ο στόχος είναι η προσέγγιση νεαρών συνδημοτών μας στον μαγικό κόσμο του 

θεάτρου, η εμφύσηση  στις αρετές της συλλογικότητας, η  χαρά της επίτευξης κοινού 

στόχου και εν τέλει η ολοκλήρωση κοινής προσπάθειας με την μορφή μιας θεατρικής 

παράστασης. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων παιδιών ηλικίας 13-17 ετών, απαιτείται να ανέρχεται 

στα  30. 

 
ΦΑΣΕΙΣ 

 

 Κάλεσμα του ήδη υπάρχοντος δυναμικού από παιδιά με σκοπό την 

απασχόλησή τους  και εν ελλείψει του προβλεπομένου αριθμού, αναζήτηση 

του  από τα σχολεία της πόλης ή έγκριση των υπαρχόντων νέων αιτήσεων 

προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που προκύπτουν από τον αποκλεισμό των 

παιδιών που υπερβαίνουν το 17
ο
 έτος της ηλικίας τους. 

 Ως απασχόληση νοείται: 

α) η κατ’ αρχάς δημιουργία προϋποθέσεων ώστε το σύνολο των μαθητών να 

αισθανθούν ως μέλη της αυτής ομάδας. 

β) πριν την διαδικασία των προβών της παράστασης τα παιδιά να 

προετοιμάζονται με κατάλληλες ασκήσεις (θεατρικού παιχνιδιού κλπ.), που θα 

προλειάνουν το έδαφος ώστε να αποδεχθούν την έκθεση στο κοινό. 

 

http://www.dad.gr/


 Συγγραφή σεναρίου ή εξασφάλιση δικαιωμάτων ( και στις δύο περιπτώσεις το 

σενάριο να αφορά έργο το οποίο να μην έχει παρουσιαστεί από το «εφηβικό 

θεατρικό εργαστήρι» στο παρελθόν). 

 

 Στο θεατρικό έργο να προβλέπεται η συμμετοχή  ως ηθοποιών του μεγίστου 

δυνατού αριθμού εκ των συμμετεχόντων παιδιών. 

 
ΟΡΟΙ 

 

          Η προετοιμασία του θεατρικού έργου θα ξεκινήσει το 2
ο
 δεκαήμερο του 

Μαρτίου έως το τέλος Ιουνίου και από 1
η
 Σεπτεμβρίου έως τέλος Οκτωβρίου  όπου 

θα δοθούν έξι (6) παραστάσεις. Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας όπως και οι πρόβες 

για την θεατρική παράσταση, γίνονται από 10.00 έως 13.00 από το πρώτο 

Σαββατοκύριακο μετά την κατακύρωση έως και το τελευταίο πριν την παράσταση. 

        Η αμοιβή για το προαναφερόμενο έργο συμπεριλαμβανομένων όλων των μικρών 

εξόδων (πλην σκηνικών και ηχοφωτιστικής κάλυψης της παράστασης) ανέρχεται στο 

ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% , 

ήτοι (4.000,00€ + ΦΠΑ 24%). 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη δραστηριότητα, με παιδιά αναλόγου 

ηλικίας.  

 Κατάθεση βιογραφικού από το οποίο θα επιβεβαιώνεται η καλλιτεχνική 

επάρκεια, η ευρύτητα γνώσεων και η εξειδίκευση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο, παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται βαρύνουσας σημασίας. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Κατάθεση βιογραφικού από το οποίο θα επιβεβαιώνεται η καλλιτεχνική 

επάρκεια, η ευρύτητα γνώσεων και η εξειδίκευση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη δραστηριότητα, με παιδιά αναλόγου 

ηλικίας. 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι απαραίτητο επί ποινή αποκλεισμού, να 

προσκομίσουν εντός του φακέλου προσφοράς τους,  δικαιολογητικά τα οποία 

ορίζονται  από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και είναι τα εξής: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Φορολογική ενημερότητα  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

(ΦΕΚ, Καταστατικό και τελευταία τροποποίηση αυτού), ώστε να προκύπτει ο 

διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ κ.λ.π. (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016).  

 

 



Β.            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  :  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  (ΠΑΙΔΙΚΟ) 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Η «ανάθεση εργασίας για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά την 

σχολική περίοδο» εστιάζει ιδιαίτερα στο «δημιουργική» με έναν πρωτότυπο τρόπο 

όπου ο στόχος είναι η προσέγγιση νεαρών συνδημοτών μας στον μαγικό κόσμο του 

θεάτρου, η εμφύσηση  στις αρετές της συλλογικότητας, η  χαρά της επίτευξης κοινού 

στόχου και εν τέλει η ολοκλήρωση κοινής προσπάθειας με την μορφή μιας θεατρικής 

παράστασης. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, απαιτείται να ανέρχεται 

στα  30. 
ΦΑΣΕΙΣ 

 Κάλεσμα του ήδη υπάρχοντος δυναμικού από παιδιά με σκοπό την 

απασχόλησή τους  και εν ελλείψει του προβλεπομένου αριθμού, αναζήτηση 

του  από τα σχολεία της πόλης ή έγκριση των υπαρχόντων νέων αιτήσεων 

προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που προκύπτουν από τον αποκλεισμό των 

παιδιών που υπερβαίνουν το 12
ο
 έτος της ηλικίας τους. 

 Ως απασχόληση νοείται: 

α) η κατ’ αρχάς δημιουργία προϋποθέσεων ώστε το σύνολο των μαθητών να 

αισθανθούν ως μέλη της αυτής ομάδας. 

β) πριν την διαδικασία των προβών της παράστασης τα παιδιά να 

προετοιμάζονται με κατάλληλες ασκήσεις (θεατρικού παιχνιδιού κλπ.), που θα 

προλειάνουν το έδαφος ώστε να αποδεχθούν την έκθεση στο κοινό. 

 Συγγραφή σεναρίου ή εξασφάλιση δικαιωμάτων ( και στις δύο περιπτώσεις το 

σενάριο να αφορά έργο το οποίο να μην έχει παρουσιαστεί από το «παιδικό 

θεατρικό εργαστήρι» στο παρελθόν). 

 Στο θεατρικό έργο να προβλέπεται η συμμετοχή  ως ηθοποιών του μεγίστου 

δυνατού αριθμού εκ των συμμετεχόντων παιδιών. 

 
ΟΡΟΙ 

Η προετοιμασία του θεατρικού έργου θα ξεκινήσει το 2
ο
 δεκαήμερο του Απριλίου 

έως το 2
ο
 δεκαήμερο Ιουνίου και  θα συνεχιστεί από 1

η
 Σεπτεμβρίου έως τέλος 

Δεκεμβρίου όπου τον Δεκέμβριο  θα δοθούν έξι (6) παραστάσεις. 

Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας όπως και οι πρόβες για την θεατρική παράσταση, θα 

γίνονται από 10.00 έως 13.00 από το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την κατακύρωση 

έως και το τελευταίο πριν την παράσταση . 

        Η αμοιβή για το προαναφερόμενο έργο συμπεριλαμβανομένων όλων των μικρών 

εξόδων (πλην σκηνικών και ηχοφωτιστικής κάλυψης της παράστασης) ανέρχεται στο 

ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (4.960,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% , 

ήτοι (4.000,00€ + ΦΠΑ 24%). 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη δραστηριότητα, με παιδιά αναλόγου 

ηλικίας.  

 Κατάθεση βιογραφικού από το οποίο θα επιβεβαιώνεται η καλλιτεχνική 

επάρκεια, η ευρύτητα γνώσεων και η εξειδίκευση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο, παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται βαρύνουσας σημασίας. 
 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Κατάθεση βιογραφικού από το οποίο θα επιβεβαιώνεται η καλλιτεχνική 

επάρκεια, η ευρύτητα γνώσεων και η εξειδίκευση στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο. 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη δραστηριότητα, με παιδιά αναλόγου 

ηλικίας. 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι απαραίτητο επί ποινή αποκλεισμού, να 

προσκομίσουν εντός του φακέλου προσφοράς τους,  δικαιολογητικά τα οποία 

ορίζονται  από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και είναι τα εξής: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Φορολογική ενημερότητα  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

(ΦΕΚ, Καταστατικό και τελευταία τροποποίηση αυτού), ώστε να προκύπτει ο 

διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ κ.λ.π. (άρθρο 93 του 

Ν.4412/2016).  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες είτε αυτοπροσώπως, 

είτε δι’ αντιπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση, μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου  2019 

ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών), σε κλειστό φάκελο, στα 

Γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΠ επί των οδών Αγ. Δημητρίου 216 & Ειρήνης 17. 

 
ΧΡΟΝΟΣ  &  ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Διοίκησης του 

ΟΠΑΠ επί των οδών Αγ. Δημητρίου 216 & Ειρήνης 17, 2
ος

 όροφος , στις 13 

Φεβρουαρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, ενώπιον του κατά νόμου 

αρμοδίου οργάνου, όπου θα  ανακοινώσει το αποτέλεσμα. 

 

Η πληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού θα γίνει τμηματικά δηλ.  μετά το πέρας και 

της τελευταίας παράστασης του κάθε έργου (ΕΦΗΒΙΚΟ – ΠΑΙΔΙΚΟ) κατόπιν 

εισήγησης της επιτροπής καλής εκτέλεσης έργου το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των  

4.000,00€ + ΦΠΑ 24% για κάθε έκαστο έργο. 

 
 

                                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

         ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

                                                                                        

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 


