
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ      ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,  4/4/2022 
        ΜΕΛΕΤΗ: Δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις 
         σε Αθηναϊκό Τύπο  
              ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/ 2022 

Κ.Α.: 00.6431.0001   
 CPV: 79970000-4  

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην παροχή υπηρεσίας για τη δημοσίευση σε Αθηναϊκό Τύπο των 
πολιτιστικών δράσεων του Ν.Π. με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και η οποία  θα 
γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
Συγκεκριμένα, αφορά στην παροχή υπηρεσίας για α) τη δημοσίευση, στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο, περιοδικό 
και ηλεκτρονικό τύπο (στήλες θεαμάτων) του προγράμματος προβολών του Δημοτικού Κινηματογράφου 
Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», που θα πραγματοποιηθούν από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 
2022 και β) τις δημοσιεύσεις των προγραμμάτων των καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε ηλεκτρονικά έντυπα 
υψηλής αναγνωσιμότητας κι επισκεψιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό, που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2022 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν τους θερινούς μήνες και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή για τμήμα της  προκηρυχθείσας 
υπηρεσίας, όπως παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων 
κρατήσεων και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0001 με τίτλο «Δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις σε Αθηναϊκό Τύπο» 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 
1 Δημοσίευση του προγράμματος 

προβολών του Δημοτικού 
Κινηματογράφου Ηλιούπολης στον 
έντυπο & ηλεκτρονικό Tύπο 

Υπηρεσία 300,00€ 

2 Δημοσιεύσεις των προγραμμάτων των 
καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε 
ηλεκτρονικά έντυπα υψηλής 
αναγνωσιμότητας κι επισκεψιμότητας 

Υπηρεσία 2.100,00€ 

Σύνολο 
ΦΠΑ 24% 

Γενικό σύνολο 

2.400,00€ 
576,00€ 

2.976,00€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

 
Άρθρο 1ο  
Για τη δημοσίευση στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο (στήλες θεαμάτων) του 
προγράμματος προβολών του Δημοτικού Κινηματογράφου Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2022. 
Τιμή κόστους:300,00€(χωρίς ΦΠΑ) 
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
Άρθρο 2ο 
Για τις δημοσιεύσεις - καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο των προγραμμάτων των καλοκαιρινών 
εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού, που θα πραγματοποιηθούν από τον Ιούνιο έως και τον 
Σεπτέμβριο του 2022, με επτά (7) ηλεκτρονικά banners διαστάσεων 728Χ90 ή 300Χ250 (home page 
και εσωτερικές σελίδες) με 150.000 impressions (150.000 ματιές) και 100.000 text links. 
Τιμή κόστους: 2.100,00€ χωρίς ΦΠΑ 
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσίας για τη δημοσίευση σε Αθηναϊκό Τύπο 
των πολιτιστικών δράσεων του Ν.Π., η οποία  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών 
σε τρίτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
 
Συγκεκριμένα, αφορά στην παροχή υπηρεσίας για α) τη δημοσίευση, στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο, περιοδικό 
και ηλεκτρονικό τύπο (στήλες θεαμάτων) του προγράμματος προβολών του Δημοτικού Κινηματογράφου 
Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», που θα πραγματοποιηθούν από τον  Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 
2022 και β) τις δημοσιεύσεις των προγραμμάτων των καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε ηλεκτρονικά έντυπα 
υψηλής αναγνωσιμότητας κι επισκεψιμότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό, που θα 
πραγματοποιηθούν από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2022. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 30/9/2022. 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00€ συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων 
κρατήσεων και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0001 με τίτλο «Δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις σε Αθηναϊκό Τύπο» 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο 
Τα στοιχεία της σύμβασης είναι: 
- Τεχνική Έκθεση 
- Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
- Προϋπολογισμός προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο 
Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ  4o 
Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει:  
1) Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει:  
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από  
αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν 
από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων  
73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι  λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται 
στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016. 
β) Έγγραφη βεβαίωση του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου από το επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο ή επαγγελματική ένωση ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο ή οποιοδήποτε 
άλλο αποδεικτικό έγγραφο που την πιστοποιεί. 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ  5ο 
Οι τιμές των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της παροχής 
υπηρεσιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.  
 
Η πληρωμή θα γίνει με εντάλματα που θα εκδοθούν με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τα εντάλματα θα 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόσον η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών δεν διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την 
ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών. 
 
ΑΡΘΡΟ  6ο 
Μετά την απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π. και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/16. 
 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες 
για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την 
αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του Διαγωνισμού 
και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης δημοσίευσης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, οι συμβαλλόμενοι θα 
φροντίσουν να εξευρεθεί και να οριστεί από κοινού αποδεκτή νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της 
δημοσίευσης που αναβλήθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση του 
πρώτου των συμβαλλομένων. Για τη νέα δημοσίευση θα ισχύουν όλοι ανεξαιρέτως οι όροι και οι συμφωνίες 
του παρόντος. Σε περίπτωση ματαίωσης μιας εκδήλωσης, η αντίστοιχη δημοσίευση ματαιώνεται οριστικώς 
και αζημίως για αμφότερα τα μέρη. 
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της δημοσίευσης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να  παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  



Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού 
που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα 
και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν 
συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σε αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο 
ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
ΑΡΘΡΟ  12ο 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.
      
 
ΑΡΘΡΟ  13ο 
Για ό,τι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς 
και για την επίλυση διαφορών, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 
 
 
 
 
 
 

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   
                   ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

         ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΑΛΗ                        ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΒΕΛΑ           
       

 
    

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΜΕΛΕΤΗ: Δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις σε Αθηναϊκό Τύπο 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 
1 Δημοσίευση του προγράμματος 

προβολών του Δημοτικού 
Κινηματογράφου Ηλιούπολης στον 
έντυπο & ηλεκτρονικό Tύπο 

Υπηρεσία  

Σύνολο 
ΦΠΑ 24% 

Γενικό σύνολο 

 

 
 
 
Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ:……………………………………………………………………………………… 
ΦΠΑ:…………………………………………………………………………………………………………………… 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:….......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ν.Π.Δ.Δ «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Δήμου 
Ηλιούπολης που αφορά στη διενέργεια για την συγκεκριμένη υπηρεσία απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και βάση της Τεχνικής Μελέτης και έχοντας λάβει  γνώση 
των όρων και της σχετικής τεχνικής έκθεσης και συγγραφή υποχρεώσεων, τους οποίους και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.     
 
 
 
 
 

Ημερομηνία,…………… 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
ΜΕΛΕΤΗ: Δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις σε Αθηναϊκό Τύπο 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 
 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 
2 Δημοσιεύσεις των προγραμμάτων των 

καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε 
ηλεκτρονικά έντυπα υψηλής 
αναγνωσιμότητας κι επισκεψιμότητας 

Υπηρεσία  

Σύνολο 
ΦΠΑ 24% 

Γενικό σύνολο 

 

 
 
 

Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ:……………………………………………………………………………………….. 

ΦΠΑ:……………………………………………………………………………………………………………………... 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:….......................................................................................................................................... 

 

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Ν.Π.Δ.Δ «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Δήμου 
Ηλιούπολης που αφορά στην διενέργεια για την συγκεκριμένη υπηρεσία απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και βάση της Τεχνικής Μελέτης και έχοντας λάβει γνώσει 
των όρων και της σχετικής τεχνικής έκθεσης και συγγραφή υποχρεώσεων, τους οποίους και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.     

 

 

Ημερομηνία,…………… 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


