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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ :Δ/νση Κοινωνικής ΠροστασίαςΠαιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού
Tηλ.
: 2310 – 725775
FAX
: 2310 – 725076
E- mail : m.rousseti@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι 24/04/2019

Τίτλος: Παροχή ηχοληπτικών και φωτιστικών εργασιών
εκδηλώσεων Καραπάντσειου Πολιτιστικού
Κέντρου
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 5.952,00€ με ΦΠΑ 24%
Κωδικός προϋπολογισμού : 00.6739.02
CPV: 92370000-5, 92312200-3

Η Διεύθυνση Κοινωνικής προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού και Πολιτισμού, σύμφωνα με
τη νομοθετική υποχρέωση του δήμου άρθρο 75 Ν. 3463/2006 (όπως συμπληρώθηκε με τον ν.
3852/2010, άρθρα 94 & 95), έχει στην αρμοδιότητά της την εφαρμογή πολιτικών για την
ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και
των σύγχρονων έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, τη διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, την
προώθηση και την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού. Σε ετήσια βάση
διοργανώνει και υλοποιεί διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες είτε από μόνη της, είτε ως
συν διοργανωτής.
Στον δήμο λειτουργεί το Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο όπου στεγάζεται και το θέατρο
«Σοφία Βέμπο». Για τις ανάγκες του παραπάνω χώρου χρειάζεται ένας τεχνικός
ήχου/ηχολήπτης και ένας φροντιστής φωτισμού.
Σε συνεργασία με το σκηνοθέτη, ο τεχνικός ήχου/ ηχολήπτη θα κάνει τις βασικές επιλογές
ως προς τη μορφή που θα έχει ο ήχος της παράσταση και τη σχέση μεταξύ διαλόγων,
περιβαλλοντικών ήχων και μουσικής. Αποφασίζεται, για παράδειγμα, αν θα χρησιμοποιηθεί
μουσική και πώς, αν θα χρησιμοποιηθούν εφέ, αν θα γίνουν ηχογραφήσεις κλπ. Με βάση
αυτόν το σχεδιασμό, οργανώνεται και προγραμματίζεται η ηχοληψία των παραστάσεων.
Ο τεχνικός Ήχου/Ηχολήπτης θα είναι κάτοχος πτυχίου Ηχοληψίας, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, εργαστηρίου
ελευθέρων σπουδών ή αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής, και θα απασχολείται στο
Πολιτιστικό ως υπεύθυνος για το συνολικό ήχο της παραγωγής. Ο ηχολήπτης θα χειρίζεται και
θα προγραμματίζει
όλες τις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής, αναπαραγωγής και
επεξεργασίας ήχου (κονσόλα ήχου, cd player, μικρόφωνα, ηχητική μεγαφωνική εγκατάσταση
κλπ) και έχει την μέριμνα δηλαδή ενημερώνει για τις ανάγκες συντήρησης όλου του ηχητικού
εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια της παράστασης ο ηχολήπτης μπορεί να εργάζεται εντός σκηνής
(stage ηχολήπτης) ή εκτός σκηνής (foh ηχολήπτης).
Σε συνεργασία με το σκηνοθέτη, ο φροντιστής φωτισμού/Φωτιστής θα σχεδιάζει το
φωτισμό του έργου με βάση το όραμα του σκηνοθέτη για την “ατμόσφαιρα” της εκάστοτε
σκηνής εκφράζοντας τις εξωτερικές ή εσωτερικές συνθήκες ή/και τον ψυχισμό του ήρωα. Θα
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χειρίζεται και θα προγραμματίζει μέσω της υφιστάμενης κονσόλας φωτισμού τον θεατρικό
φωτισμό για την ομαλή διεξαγωγή της παράστασης σύμφωνα με τις οδηγίες των συντελεστών
αυτής.
Ο φροντιστής φωτισμού /Φωτιστής θα είναι κάτοχος πτυχίου θεατρικών σπουδών, ΑΕΙ,ΤΕΙ,
ΙΕΚ, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών ή αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής με απόδειξη
εμπειρίας σε σχεδιασμούς/προγραμματισμούς φωτισμού παραστάσεων ή κάτοχος εμπειρίας
σε σχεδιασμούς/προγραμματισμούς φωτισμού παραστάσεων.
Στα παραπάνω πλαίσια καθώς στο Δήμο αλλά και σύμφωνα με τον ΟΕΥ δεν υπάρχουν ή δεν
προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις αλλά ούτε υπάρχει υφιστάμενο προσωπικό με αντίστοιχη
εμπειρία θα προβεί για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών σε συνεργασία με εξωτερικό
συνεργάτη τεχνικό ήχου/ηχολήπτη ή/και φωτιστή/φροντιστή φωτισμού ή σε συνεργασία με
ανάδοχη εταιρεία με την παραπάνω περιγραφόμενη εξειδίκευση.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

M.M.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τεχνικός ήχου

Ημέρα
Παράστασης

7

ΤΙΜΗ
(€)
300

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
2.100,00

2

Τεχνικός ήχου

Ημέρα
Πρόβας

8

150

1.200,00

3

Φροντιστής φωτισμού /Φωτιστής

Ημέρα
Παράστασης

6

150

900,00

4

Φροντιστής φωτισμού /Φωτιστής

Ημέρα
Πρόβας

8

75

600,00

ΣΥΝΟΛΟ:

4.800,00

ΦΠΑ 24%:

1.152,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

5.952,00

Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Το έργο προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2019, όπου υπάρχει η σχετική
ειδικευμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6739.02 ( υπ’αρ 111/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). Η
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και 31.12.2019.
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
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Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού

Η προϊσταμένη Τμήματος
Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΡΟΥΣΣΕΤΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΒΡΑΜΗ
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