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ΤΙΤΛΟΣ: «Διοργάνωση υπαίθριων 
κινηματογραφικών προβολών στο 
Κατάκολο και στον Πύργο»                                                                          
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
4.563,20 € συμπ. ΦΠΑ 24% 
Κ.Α. 15-6471.0001 Έξοδα καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 
               
                   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού στο πλαίσιο διοργάνωσης καλοκαιρινών 
πολιτιστικών δράσεων,  προτίθεται να διοργανώσει υπαίθριες κινηματογραφικές 
προβολές στο Κατάκολο και στον Πύργο με τίτλο: «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι» - 
Παρασκευές με σινεμά από τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Πύργου και το 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, από 5.8.2022  έως 
9.9.2022 . 

 Το πρόγραμμα των ταινιών που θα προβληθούν στο Κατάκολο είναι το εξής: 
1. 05.08.2022, ώρα: 20:30 «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο» της Katja Benrath (Γερμανία 

2019, διάρκεια 101΄) 
2. 12.08.2022, ώρα: 20:30 «Κομμώσεις Ρόμι» της Mischa Kamp (Ολλανδία 2019, 

διάρκεια 92΄) 
3. 19.08.2022, ώρα:20:15 «Η Σιρκλίν, η Κοκό και ο άγριος ρινόκερος» του Jannik Hastrup 

(Δανία 2018, διάρκεια 62’, κινούμενο σχέδιο, μεταγλωττισμένο). 
4. 26.08.2022, ώρα 20:15 «Ο Ψύλλος» του Δημήτρη Σπύρου (Ελλάδα 1990, διάρκεια 90΄) 
 Το πρόγραμμα των ταινιών που θα προβληθούν στο πάρκο ΣΠΚ στον Πύργο είναι το 

εξής: 
5. 02.09.2022, ώρα: 20:00 «Λουάνα, ένα γιακ μες στην τάξη» του  Pawo Choyning  

       Dorji (Mπουτάν 2019, διάρκεια 109) 
6. 09.09.2022, ώρα: 20:00 «Αντιγόνη» της Sophie Deraspe (Καναδάς 2019, διάρκεια 

109΄) 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά τις δαπάνες για την επιτυχή διεξαγωγή των προβολών και 
συγκεκριμένα στην εκτέλεση των ακόλουθων προμηθειών και υπηρεσιών: 
 
Α. Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού αποτελούμενου από σύστημα αναπαραγωγής 
και προβολής εικόνας, σύστημα αναπαραγωγής ήχου, αμοιβές προσωπικού (τεχνικός 
προβολής και παρουστής/στρια της εκδήλωσης), μετακινήσεις, επικοινωνία κλπ και 
εξασφάλιση  δικαιωμάτων  προβολής των ταινιών.  
 
Β. Ενοικίαση και τοποθέτηση 200 καρεκλών ανά προβολή 
Συνολικά ενοικίαση και τοποθέτηση 1.200 καρεκλών για όλες τις προβολές  
 
Γ. Εκτύπωση 4 banner  
Προμήθεια τεσσάρων (4) banner 2Χ1, εκτύπωση τετραχρωμία, με ραπτή ράχη με ξύλο 

 
 
 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

CPV ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% ΦΠΑ13% ΣΥΝΟΛΟ 

Ενοικίαση εξοπλισμού 
προβολής ταινιών  

92130000-1 2.400,00 576,00  2.976,00 

Ενοικίαση& τοποθέτηση 

 καρεκλών  

39112000-0 960,00 230,40  1.190,40 

Εκτύπωση 4 banner 22462000-6 320,00 76,80  396,80 

                                                   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                    

 3.680,00 883,20  4.563,20 

     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.563,20€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πύργου οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα 
τον ΚΑΕ 15-6471.0001 με τίτλο «Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων». 
Η δαπάνη είναι λειτουργική δεδομένου ότι η εκδήλωση συντελεί στην εκπλήρωση των 
σκοπών του ΔΟΠΠ, συνδεόμενη με την προαγωγή των πνευματικών και πολιτιστικών 
ενδιαφερόντων των κατοίκων και τη διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης με την 
ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Επιπλέον, η δαπάνη δεν υπερβαίνει, το προσήκον 
μέτρο.  
     Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών/υπηρεσιών έως και την  
ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας προβολής και στο  χώρο  που προορίζονται 
για την τέλεσή τους  
      Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα με τις υπ. αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ 
256871/01.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Επικαιροποιημένες 
οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων και λοιπών 
παραστατικών τεχνών σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους και 
256871/01.06.2022«Επικαιροποιημένες οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας θερινών 
κινηματογράφων», όπως  θα τροποποιηθούν και ισχύουν κατά το διάστημα 
διενέργειας των προβολών. 
                                                                                                            
                                                                                                           Πύργος, 30.06.2022 
             Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                  ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ            
                                                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
                                                                                                              ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΠΠ 
 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 
 


