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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ELEUSIS 2021 

Αριθ. Αποφ. 82/2019 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Θέμα 17ο: 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58/19 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή 

υπηρεσιών για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ» 

της καλλιτεχνικής ομάδας Beforelight. 

 

Πρακτικό  της 8ης/2019  συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΕYΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ELEUSIS 2021 

Στην Ελευσίνα σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με 

διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021», επί των οδών Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου, 19200, 

Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αυτής σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών 

βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη. Από τα  μέλη αυτά, τα μέλη, κος Άρης 

Καλαντίδης, κα Σταυρούλα Φωτοπούλου και κα Κυριακούλα Παραδείση, 

παραστάθηκαν με εξουσιοδότηση.  

 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 Σοφία Αυγερινού Κολώνια - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2 Πέτρος Σφηκάκης- Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3 Θεόδωρος Καραντινός -Γραμματέας Δ.Σ.  

4 Μαρία Φιλιππή - Διευθύνουσα Σύμβουλος- Μέλος Δ.Σ. 

5 Σταυρούλα Φωτοπούλου- Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε την 

Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Σοφία Αυγερινού Κολώνια) 

6 Άρης Καλαντίδης – Μέλος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε το μέλος του Δ.Σ., 
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κα Ελένη Τζελέπη) 

7 Μαρία Βασιλείου – Μέλος Δ.Σ. 

8 Αθανάσιος Μίλησης – Μέλος Δ.Σ.  

9 Ελένη Τζελέπη – Μέλος Δ.Σ.  

10 Κυριακούλα Παραδείση – Μέλος Δ.Σ (εξουσιοδότησε το μέλος του 

Δ.Σ., κο Θεόδωρο Καραντινό) 

 

 

α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αικατερίνη Μπούμπα- Μέλος Δ.Σ. 

 

Γίνεται μνεία ότι το μέλος Δ.Σ., κα Μαρία Βασιλείου, προσήλθε μετά τη συζήτηση 

του 5ου, 6ου, 7ου και 8ου θέματος, διατηρουμένης κατά τα λοιπά της απαιτούμενης 

απαρτίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Αφού διαπιστώθηκε η από το νόμο και το καταστατικό οριζόμενη απαρτία, αρχίζει η 

συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Η Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια, κα Κέλλυ Διαπούλη, και η Διευθύντρια Τέχνης 

στο Δημόσιο Χώρο, κα Νιόβη- Βασιλική Ζαραμπούκα- Χατζημάνου, λαβούσε το 

λόγο, εισηγούνται του θέματος και αναπτύσσουν την εισήγησή τους, όπως έχει 

αναλυτικά περιγραφεί στην με αρ. Πρωτ. 91/2019 Εισήγηση. Ειδικότερα: 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 265 του Ν.3463/06 που αφορούν την λειτουργία των ανωνύμων 

εταιρειών που συστήνονται από τους ΟΤΑ και ειδικότερα της παρ. 7, προβλεπόταν ότι η σύναψη 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διενεργείτο βάσει κανονισμού. Η εν λόγω ρύθμιση καταργήθηκε με 

την περ.38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/16. Επομένως και οι Α.Ε. των ΟΤΑ διέπονται από 

τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας του καλλιτεχνικού έργου «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ», 

καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της Υ.Α. 

57654/2017 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016) το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης 

Μητρώου (ΑΔΑΜ) 19REQ004833707 σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις ταξινομείται υπό CPV 92312000-1 με 

τίτλο Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες, δια του οποίου γνωστοποιήθηκε η ανάγκη. 

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης μετά από διαπραγμάτευση ανέρχεται στο πόσο των 30.950,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.378,00 €. 
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Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω της μοναδικότητας του 

συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου. Η γραπτή διαπραγμάτευση με την Διεύθυνση Τέχνης στο 

Δημόσιο Χώρο επισυνάπτεται σε χωριστό έγγραφο. 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες λειτουργίας της Εταιρείας, η Γενική 

Καλλιτεχνική Διευθύντρια, κα Κέλλυ Διαπούλη και η Διευθύντρια Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο, κα 

Νιόβη Ζαραμπούκα-Χατζημάνου, εισηγούνται προς το Διοικητικό Συμβούλιο:  

1. την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών του καλλιτεχνικού 

έργου Φωτεινές Ιχνηλασίες και 

2. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται παρακάτω: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 1ο: Τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/Εκτιμώμενη αξία σύμβασης  

Οι Φωτεινές Ιχνηλασίες είναι μια in situ εικαστική φωτιστική εγκατάσταση της καλλιτεχνικής ομάδας 

Beforelight στο δημόσιο χώρο της γειτονιάς του Συνοικισμού στην Άνω Ελευσίνα. Η φωτιστική 

εγκατάσταση θα είναι αποτέλεσμα μίας συμμετοχικής διαδικασίας-εργαστηρίου μέσα από την οποία 

νέοι και νέες της πόλης θα συνδημιουργήσουν και υλοποιήσουν το τελικό μοναδικό καλλιτεχνικό 

έργο. Η συγκεκριμένη ομάδα εξειδικεύεται στις εικαστικές φωτιστικές εγκαταστάσεις μέσα από 

συμμετοχικές διαδικασίες. Το έργο αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα Περσεφόνη (ΚΑΕ 11_61.01.005) 

και στοχεύει στην ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου της Άνω Ελευσίνας αλλά και την ανάπτυξη του 

διαλόγου των πολιτών για αυτόν μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία.  

Σχετικά με την καλλιτεχνική ομάδα Beforelight 

H ομάδα Beforelight σχηματίστηκε για να πειραματιστεί με το φως. Τα μέλη της έχουν καταπιαστεί 

με τον αρχιτεκτονικό και το θεατρικό φωτισμό, αλλά η ομάδα, αναζητώντας νέους τρόπους για να 

αποδώσει τη δυναμική εμπειρία του φωτός, έχει ως κύρια δραστηριότητα τις εικαστικές 

εγκαταστάσεις και τα αστικά δρώμενα. Οι Beforelight έχουν κάνει φωτιστικές παρεμβάσεις στο 

δημόσιο αστικό χώρο πόλεων όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, τα Χανιά, το Ρότερνταμ και το 

Μαάστριχτ. Επιπλέον, έχουν παρουσιάσει το έργο τους στη 2η και στη 4η Μπιενάλε Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο Πεδίο Δράσης Κόδρα, στο Video Art Athens, στο Street Cinema του 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στη Νύχτα 

Μουσείων του Ρότερνταμ, στο καφέ του Μουσείου Μπενάκη, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και στο 

φουαγιέ του Μουσείου Ακρόπολης. 

Το διάστημα 2013-2015 πραγματοποίησαν το project Urban Lightscapes, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

συμμετοχής και δημιουργικής δράσης για τη διαμόρφωση του αστικού νυχτερινού τοπίου των 

ευρωπαϊκών πόλεων, με την υποστήριξη του European Cultural Foundation, στο πλαίσιο του 

προγράμματος των συνεργατικών υποτροφιών με θεματικό άξονα "Connecting Culture, Communities 

and Democracy". Το έργο των Beforelight περιλαμβάνει τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

φυσικού και τεχνητού φωτισμού, με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη διάδραση του κοινού 

με το φως, σε μια διαδικασία όπου η ιδιαιτερότητα του τόπου και ο πειραματισμός στην χρήση 

φωτιστικών μέσων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες. Beforelight μέλη είναι οι: Ελίζα 

Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα Αμπατζίδου, Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Κέλλυ Εφραιμίδου, Δημήτρης 

Θεοχαρούδης, Μαρία Λαζαρίδου, Βασίλης Ντόβρος, Ειρήνη Στείρου. 

Σχέση με τη γειτονιά του Συνοικισμού 
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Η ομάδα Beforelight γνωρίστηκε με τη γειτονιά που αναπτύσσεται γύρω από τη συμβολή των οδών 

Δαρδανελίων και Μαιάνδρου στην Ελευσίνα το καλοκαίρι του 2018, δημιουργώντας την 

εγκατάσταση Φωτοσύναξη στα πλαίσια του πρώτου φεστιβάλ "Συνοικισμός". Εκεί, μεταβλητά 

αρχιτεκτονικά και φωτιστικά στοιχεία ήρθαν σε διάλογο με τα άδεια οικόπεδα και τις 

κατεδαφισμένες όψεις κτιρίων, δημιουργώντας ένα πόλο συνάντησης, συμμετοχής, ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας. Οι κάτοικοι της περιοχής υπήρξαν σημαντικοί βοηθοί κατά τη διάρκεια του στησίματος 

αλλά και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση λειτούργησε καθ’όλη τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ Συνοικισμός ως το σημείο ενημέρωσης και συνεύρεσης για τους κατοίκους της περιοχής 

αλλά και τους επισκέπτες του Φεστιβάλ. Εικόνες από τη φωτιστική εγκατάσταση Φωτοσύναξη 

επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι. 

Προγραμματισμός έργου 

Το έργο εξελίσσεται σταδιακά σε βάθος χρόνου από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τον Νοέμβριο 

2019 ως εξής: 

Α. Συναντήσεις γνωριμίας (Αρχές Σεπτεμβρίου 2019) 

3 ενημερωτικές συναντήσεις "σφηνάκια" για την προσέλκυση νέων στο εργαστήριο σε 

διαφορετικούς χώρους και γειτονιές σε συνεννόηση με τον οργανισμό Ελευσίνα 2021. 

Β. Εργαστήριο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019) 

8 συναντήσεις 4 ωρών, όπου θα παρουσιαστούν θέματα θεωρίας φωτισμού, παραδείγματα 

δημιουργικών φωτιστικών παρεμβάσεων (creative lighting) σε δημόσιο χώρο, μέθοδοι οργάνωσης 

και παραγωγής έργου, αναλογικές και ψηφιακές μέθοδοι υλοποίησης. Σε αυτό το στάδιο θα 

ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός της εικαστικής εγκατάστασης. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει το σημείο παρέμβαση αλλά όμως υποχρεούται αυτό να βρίσκεται σε δημόσιο χώρο με 

δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της 

Ελευσίνας 2021 «η Ωραία Ελένη» και απευθύνεται σε 20 νέους και νέες άνω των 16 ετών.  

Γ. Παραγωγή (Τέλη Οκτωβρίου- Αρχές Νοεμβρίου 2019) 

Σε αυτό το στάδιο θα προσδιοριστεί ο σχεδιασμός παραγωγής της Φωτιστικής εγκατάστασης, και θα 

υλοποιηθεί το έργο. Θα επιδιωχθεί η ενημέρωση και εμπλοκή των κατοίκων της περιοχής τόσο στην 

φάση κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια παραμονής της φωτιστικής εγκατάστασης. Η 

καλλιτεχνική εγκατάσταση θα είναι έτοιμη μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2019.  

Δ. Απεγκατάσταση (Νοέμβριος 2020) 

Η εγκατάσταση θα παραμείνει στη γειτονιά για ένα χρόνο, ενώ την ευθύνη για τη συντήρηση του 

έργου αναλαμβάνει ο ανάδοχος. Διατηρείται η δυνατότητα παραμονής της εγκατάστασης και μετά 

το πέρας του ενός χρόνου, έπειτα από εισήγηση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και την έγγραφη 

συγκατάθεση της δημιουργού ομάδας Beforelight. Μετά την απεγκατάσταση το καλλιτεχνικό έργο 

θα αποθηκευτεί σε χώρο που θα υποδείξει η Ελευσίνα 2021. Η πιθανή μελλοντική επανεγκατάσταση 

ή διατήρηση του έργου ως έχει, θα γίνει μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και με τη 

σύμφωνη γνώμη της καλλιτεχνικής ομάδας Beforelight ως προς τον τρόπο και τον χώρο 

τοποθέτησης. 

Αναλυτικά επισυνάπονται: 

i. H συνολική πρόταση στο Παράρτημα ΙΙ.  

ii. Ο προϋπολογισμός του έργου στο Παράρτημα ΙΙΙ 
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Πέραν των εργασιών και εξόδων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, θα γίνουν από πλευράς της Α.Ε. 

κάποια επιπλέον έξοδα για τεχνικές ανάγκες καθώς και για την προβολή και προώθηση του έργου. 

Συγκεκριμένα: 

- Τεχνική υποστήριξη | Διεύθυνση Υποδομών, Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  

Η Διεύθυνση Υποδομών εισηγείται για το κόστος τεχνικών αναγκών στο πλαίσιο διευκόλυνσης 

υλοποίησης του έργου. Επίσης σχετικά με την πραγματοποίηση του έργου, συνεργάζεται με τη 

Διεύθυνση Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο για την επιλογή του σημείου παρέμβασης όσο αφορά τη 

δυνατότητα υλοποίησης, εγκρίνει την τελική επιλογή του, αναλαμβάνει τη διαδικασία πιθανών 

παραχωρήσεων και αδειοδοτήσεων καθώς και την αστική ευθύνη για τη διάρκεια ενός έτους. Επίσης 

αναλαμβάνει να υποδείξει το χώρο αποθήκευσης του έργου μετά το πέρας του ενός έτους και σε 

περίπτωση μη παράτασής του. 

- Σχεδιασμός και υλοποίηση προβολής του έργου | Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

Προβολή μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των λοιπών καναλιών ψηφιακής και έντυπης 

επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Ελευσίνα 2021, ψηφιακή καταγραφή του καλλιτεχνικού έργου κτλ. 

Ο αναλυτικός στρατηγικός σχεδιασμός και προϋπολογισμός κατατίθεται ως ξεχωριστή εισήγηση. 

- Σχεδιασμός επικοινωνίας με τη γειτονιά του Συνοικισμού και ευρύτερα με την πόλη | 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού. 

Αναλαμβάνει την υποστήριξη της καλλιτεχνικής ομάδας σε επίπεδο σύνδεσης με τη γειτονιά 

παρέχοντας τόσο πληροφορίες για τις δυναμικές, τη σύστασή της κτλ και συνδιοργανώνοντας τις 

ενημερωτικές συναντήσεις για τη συμμετοχή των νέων.  

Τέλος, η Εταιρεία θα συνδράμει με κάθε τρόπο σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για 

τη διεξαγωγή του έργου. 

 

Άρθρο 2ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού  

2.1 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   

2.1.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 

101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

2.1.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

2.1.3  Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016, ήτοι: 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 3ο: Αποδεικτικά Μέσα 

Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα 

στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός και εάν τα έχει 

συνυποβάλλει με την προσφορά του. 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 2.1.1), όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές 

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

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 2.1.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες 

και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 

 Σημείωση: 

 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε 

περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

3. Υπεύθυνη δήλωση (για την περίπτωση 2.1.3), ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 

ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). 
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Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, 

τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 

4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 

εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, 

γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα 

οριζόμενα στον Ν. 4250/2014. 

Άρθρο 4ο: Πνευματικά Δικαιώματα 

Το έργο αποτελεί πνευματική σύλληψη – ιδέα της καλλιτεχνικής ομάδας Beforelight. Το έργο ανήκει 

στην Ελευσίνα 2021 με την υποχρέωση να παίρνει τη γραπτή έγκριση σχετικά με τον τρόπο και τον 

χώρο κάθε μελλοντικής επανεγκατάστασης του έργου, μετά τη λήξη της σύμβασης του ενός 

χρόνου. Η Ελευσίνα 2021 διατηρεί το δικαίωμα στην έγγραφή του έργου σε υλικό φορέα ήχου και 

εικόνας για σκοπούς αρχείου, επικοινωνίας. Στην επικοινωνία του έργου θα πρέπει να αναφερεται 

σε όλα τα έντυπα και ψηφιακά μέσα προβολής και στα δελτία τύπου η ομάδα Beforelight ως 

εισηγήτρια των εργαστηρίων και δημιουργός της φωτιστικής παρέμβασης και αντίστροφα θα πρέπει 

να αναφέρεται η Eλευσίνα 2021 ως παραγωγός σε κάθε δημόσια παρουσίαση και προβολή του 

έργου από τους Beforelight. 

Άρθρο 5ο: Εκτέλεση της υπηρεσίας  

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, με κριτήριο 

την συμφερότερη για την Α.Ε. από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/16, λόγω της μοναδικότητας του καλλιτεχνικού έργου. 

Άρθρο 6ο: Ύπαρξη πίστωσης – Χρηματοδότηση 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας πολυετούς δαπάνης υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και 

εξειδικευμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Eleusis 2021 Οικονομικού έτους 2019 και 

συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 11-61.01.0005, ποσού 34.658,00 € και θα υπάρξει σχετική δέσμευση ποσού 

3.720,00 € στον ΚΑΕ 11-61.01.0005 του προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2020. 

Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από τους πόρους Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2021. 

 

Άρθρο 7ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ της Α.Ε. και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 

3463/2006 και Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά βάσει του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 8ο: Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνει σε (5) πέντε δόσεις, με την ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου ως εξής: 

1η Δόση ύψους 3.000 ευρώ +ΦΠΑ με την: 

α. ολοκλήρωση των ενημερωτικών συναντήσεων και την παράδοση σύντομης τεκμηρίωσης 

υλοποίησής τους με φωτογραφικό υλικό και ένα σύντομο απολογισμό σχετικά με τη συμμετοχή και 

το ενδιαφέρον των νέων μετά από αυτές τις συναντήσεις. 

β. παράδοση του αναλυτικού περιεχομένου και προγραμματισμού των εργαστηρίων  

2η Δόση ύψους 11.500 ευρώ +ΦΠΑ με την: 
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α. ολοκλήρωση των εργαστηρίων, παρουσίαση του αποτελέσματος του έργου σε χώρο που θα ορίσει 

η Ελευσίνα 2021 κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηρίου, όπως αναφέρεται και στην 

αναλυτική πρόταση 

β. παράδοση σύντομου απολογισμού για την πορεία των εργαστηρίων (συμμετοχή, δυσκολίες, 

παρατηρήσεις) 

γ. παράδοσης της αναλυτικής τεχνικής περιγραφής και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του της 

φωτιστικής εγκατάστασης: 

i. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων με πλήρεις διαστάσεις και υλικά κατασκευής (ίσως και 

φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, εάν αυτό είναι εφικτό)  

ii. Πλήρη σειρά ηλεκτρολογικών σχεδίων με περιγραφές ηλεκτρικών σωμάτων, παροχών και 

απαιτήσεων φορτίου  

iii. Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου για κάθε κατασκευή/έργο  

iv. Manual και τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των κατασκευών/έργων  

v. Tεύχος με οδηγίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης όλων των κατασκευών/έργων 

vi. Φωτογραφίες από όλους τους χώρους που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές/έργα, στην αρχική 

τους κατάσταση 

3η Δόση ύψους 13.450 ευρώ +ΦΠΑ με την:  

α. ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παράδοση του τελικού αναλυτικού οικονομικού απολογισμού 

β. παράδοση του απολογισμού της δράσης μέσα από ερωτηματολόγια, feedback forms κτλ που θα 

καθοριστούν σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021. 

4η Δόση ύψους 1.500 ευρώ +ΦΠΑ με την προσκόμιση:  

α. αποδεικτικών υλοποίησης συντήρησης της εγκατάστασης για τους πρώτους 6 μήνες 

β. του πλάνου απεγκατάστασης (εκτίμηση μεγέθους ειδών προς αποθήκευση, ώστε να προβλεφθεί ο 

κατάλληλος χώρος αποθήκευσης από την Διεύθυνση Υποδομών)  

γ. του χρονοδιαγράμματος απεγκατάστασης και λίστα εμπλεκομένων φορέων (συνεργεία Δήμου 

κλπ)  

δ. των επιμέρους αντικειμένων που θα καταγραφεί στην λίστα παγίων της εταιρείας (με αναλυτικά 

τα εξαρτήματα). 

5η Δόση ύψους 1.500 ευρώ+ ΦΠΑ με την: 

α. κατάλληλη συσκευασία των κατασκευών/έργων 

β. ολοκλήρωση της απεγκατάστασης και μεταφοράς του έργου στον χώρο που θα υποδείξει η 

Ελευσίνα 2021. 

γ. παραλαβή χώρων στην αρχική τους κατάσταση, που θα πιστοποιείται από την αρχική 

φωτογραφική αποτύπωσή τους και τις σύμφωνες γνώμες της Διεύθυνσης Τέχνης στο δημόσιο χώρο 

και της Διεύθυνσης Υποδομών έπειτα από έλεγχο 

Τα ποσά μπορούν να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης αλλά όχι να 

ξεπεράσουν τις παραπάνω αξίες. Η πιστοποίηση για την υλοποίηση των ενημερωτικών συναντήσεων 
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και των εργαστηρίων γίνεται από τη Διευθύντρια Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο. Η παραλαβή του 

καλλιτεχνικού έργου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ενώ ο πιστοποίηση της συντήρησης του 

έργου από τη Διευθύντρια Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο και ένα άτομο που θα οριστεί από την 

Διεύθυνση Υποδομών. 

Άρθρο 9ο: Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των 

άρθρων 200 – 205 και 216 – 220 (για υπηρεσίες). Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί 

από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 11 

Νοεμβρίου 2020. 

Άρθρο 10ο: Ζημιές – Ατυχήματα  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – 

ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν 

στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ν.Π.Ι.Δ δεν έχει καμιά ευθύνη και ανάδοχος 

έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

Άρθρο 11ο: Έγγραφα της σύμβασης 

Έγγραφα της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 

κατά σειρά ισχύος, είναι: 

● Το συμφωνητικό 

● Η απόφαση έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών 

● Η απόφαση ανάθεσης 

● Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

Άρθρο 12ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Ν.Π.Ι.Δ.. 

Άρθρο 13ο: Συμφωνητικό 

Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π.Ι.Δ. και θα υπογραφεί από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 

και στην προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 14ο: Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την υπηρεσία   

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/10 και ιδίως του άρθρου 107 όπως τροποποιήθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4403/16 

2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 118. 

3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του 
άρθρου 265. 

4. Την Υπουργική Απόφαση 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

5. Οι διατάξεις του ΠΔ 261/2007. 
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6. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

7. Οι διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/1/13.7.2010) Πρόγραμμα Διαύγεια. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πρόταση Καλλιτεχνικής Ομάδας Beforelight 
ΤΙΤΛΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι Φωτεινές Ιχνηλασίες αποτελούν ένα συμμετοχικό εργαστήριο με σκοπό την ομαδική δημιουργία 
μιας εικαστικής φωτιστικής εγκατάστασης στο δημόσιο χώρο της γειτονιάς του Συνοικισμού, στην 
Άνω Ελευσίνα. 

Η ομάδα Beforelight γνωρίστηκε με τη γειτονιά που αναπτύσσεται γύρω από τη συμβολή των οδών 
Δαρδανελίων και Μαιάνδρου στην Ελευσίνα το καλοκαίρι του 2018, δημιουργώντας την 
εγκατάσταση «Φωτοσύναξη» στα πλαίσια του πρώτου Φεστιβάλ Συνοικισμός. Εκεί, μεταβλητά 
αρχιτεκτονικά και φωτιστικά στοιχεία ήρθαν σε διάλογο με τα άδεια οικόπεδα και τις 
κατεδαφισμένες όψεις κτιρίων, δημιουργώντας ένα πόλο συνάντησης, συμμετοχής, ενημέρωσης και 
ψυχαγωγίας. Οι κάτοικοι της περιοχής υπήρξαν σημαντικοί βοηθοί κατά τη διάρκεια του στησίματος 
αλλά και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση λειτούργησε καθ’όλη τη διάρκεια του 
Φεστιβάλ Συνοικισμός ως το σημείο ενημέρωσης και συνεύρεσης για τους κατοίκους της περιοχής 
αλλά και τους επισκέπτες του Φεστιβάλ. 

Το προτεινόμενο εργαστήριο Φωτεινές Ιχνηλασίες απευθύνεται σε ομάδες εφήβων και νέων της 
πόλης, βασισμένο στη θεωρία και πράξη εβδομαδιαίων συναντήσεων κατά την διάρκεια τριών 
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μηνών. Στόχος είναι η καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από την εξοικείωση των συμμετεχόντων τόσο 
με τη χρήση του φωτός ως εκφραστικό μέσο, όσο και με την ανάπτυξη της αντίληψης δημιουργικών 
παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο της πόλης, μέσα από τον εικαστικό φωτισμό. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Α. ΣΦΗΝΑΚΙΑ: 3 ενημερωτικές συναντήσεις «σφηνάκι» για την προσέλκυση νέων στο εργαστήριο σε 
διαφορετικούς χώρους και γειτονιές σε συνεννόηση με τον οργανισμό Ελευσίνα 2021. Γνωριμία με 
την ομάδα Beforelight– Η ομάδα αυτοσυστήνεται μέσα από ολιγόλεπτη παρουσίαση των έργων της 
και του τρόπου εργασίας της. Πώς γνωρίστηκαν τα μέλη μεταξύ τους, η ομαδική εργασία, ο διάλογος 
και οι αντιθέσεις μέσα σε μια καλλιτεχνική ομάδα, η δημιουργική διαδικασία για την παραγωγή των 
έργων. Οι συναντήσεις μπορούν να λάβουν χώρα σε διαφορετικά σημεία συνάντησης ομάδων αυτής 
της ηλικίας στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας (καφέ, πάρκο, σχολείο). 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 8 συναντήσεις 4 ωρών, που θα παρουσιαστούν θέματα θεωρίας φωτισμού, 
παραδείγματα δημιουργικών φωτιστικών παρεμβάσεων (creative lighting) σε δημόσιο χώρο, 
μέθοδοι οργάνωσης και παραγωγής ενός έργου, αναλογικές και ψηφιακές μέθοδοι υλοποίησης. Θα 
αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη διαδικασία για την παραγωγή ενός φωτιστικού συμμετοχικού έργου 
με ανάλυση της περιοχής παρέμβασης, έρευνα πεδίου και αποτύπωση πιθανών σημείων, 
brainstorming, αναπαράσταση ιδεών, επιλογή της καλύτερης δυνατής επέμβασης, δημιουργία 
μοντέλου, δοκιμές υλικών, αρχική κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Κατά τη διάρκεια 
των συναντήσεων, θα προσκληθούν επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνικοί του φωτισμού ως 
συνομιλητές στην παρουσίαση του εκάστοτε θέματος. Στο τέλος του εργαστηρίου θα γίνει μία 
ανοιχτή παρουσίαση της διαδικασίας, των ιδεών και αποτελεσμάτων αυτών των συναντήσεων, εις 
αναμονή και ενημέρωση της επικείμενης υλοποίησης. 
Γ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και Δ.ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Παραγωγή και υλοποίηση φωτιστικής 
εγκατάστασης στον Συνοικισμό. Οι ιδέες που θα έχουν προκύψει από το εργαστήριο θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της τελικής φωτιστικής εγκατάστασης στο χώρο επέμβασης 
μέσα στην περιοχή του Συνοικισμού. Η ομάδα νέων με την καθοδήγηση και επαγγελματική εμπειρία 
των beforelight θα είναι μέρος της διαδικασίας για τη δημιουργία του νέου φωτιστικού τοπόσημου 
της περιοχής. Κατά την διάρκεια της παραγωγής της Φωτιστικής εγκατάστασης θα ακολουθηθεί η 
εξής διαδικασία: Συντονισμός και ανάληψη ρόλων παραγωγής μεταξύ των συμμετεχόντων, με κοινή 
εργασία και δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. Θα επιδιωχθεί η ενημέρωση και εμπλοκή των 
κατοίκων της περιοχής τόσο στην φάση κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια παραμονής της 
φωτιστικής εγκατάστασης. 
Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΣΤ.ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εργασίες για την σωστή λειτουργία και απεγκατάσταση της 
παρέμβασης. Στόχος της φωτιστικής εγκατάστασης είναι να παραμείνει κατ’ ελάχιστον 1 χρόνο από 
την δημιουργία της. Για την σωστή λειτουργία χρειάζεται μία επιμέλεια συντήρησης καθώς ο 
εξωτερικός χώρος είναι αποδέκτης οποιαδήποτε καιρικής συνθήκης. Ταυτόχρονα μετά το πέρας του 
χρονικού διαστήματος χρειάζονται εργασίες αποσυναρμολόγησης και αποθήκευσης των στοιχείων 
της εγκατάστασης. 
------------------------------------------------------------------------ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Αρχές Ιουνίου μέχρι Οκτώβριο 2019: Συναντήσεις- Εργαστήρια 
Τέλη Οκτωβρίου μέχρι αρχές Νοεμβρίου 2019: Παραγωγή εγκατάστασης  
Παραμονή εγκατάστασης: έως Νοέμβριο 2020 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
έως 20 άτομα νεανικής ηλικίας 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ: 
Ενημερωτικές συναντήσεις: 150 ευρώ/συνάντηση (περιλαμβάνει κόστος μεταφορικών κτλ) 
Σύνολο: 450 ευρώ 
Εργαστήρια: 500 ευρώ /ανά εργαστήριο (κόστος υλικών, μεταφορικών, προσκεκλημένων 
και curation) | Σύνολο: 4000 
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Παραγωγή Εγκατάστασης-Εργασίες: 10000 
Κόστος Υλικών Εγκαταστασης: 13500 
Κόστος Συντήρησης για 1 χρόνο: 1500 
Κόστος Απεγκατάστασης και μεταφοράς: 1500 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.950 ευρώ 
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Θεωρητικό πλαίσιο του εργαστηρίου. 
Σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των συναντήσεων των εργαστηρίων αποτελεί η θέση που 
έχει αναπτύξει η ομάδα Beforelight απέναντι στο δημιουργικό φωτισμό (creative lighting) και την 
τέχνη της εγκατάστασης (installation art). Στο εργαστήρι θα επιχειρήσουμε μαζί με τους 
συμμετέχοντες ένα ταξίδι από την καθημερινότητα στην τέχνη, μέσω του φωτός. Η δημιουργία μιας 
εγκατάστασης-εμπειρίας, όπου ο επισκέπτης παρατηρεί, βιώνει, αλληλεπιδρά και συμμετέχει, είναι 
ο τελικό στόχος του εργαστηρίου. Το φως είναι ταυτόχρονα υλικό και άυλο, είναι αυτοαναφορικό και 
μεταφυσικό. Η διαχείριση του μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μια νέας αισθητικής εμπειρίας. Η 
διέγερση της αντίληψης και του συναισθήματος, η διαπραγμάτευση του βιώματος και της μνήμης θα 
αποτελέσουν βασικά στάδια στην εξερεύνηση της τέχνης του φωτός και στη δημιουργία μιας 
εγκατάστασης. 
 
Κάθε επέμβαση ξεκινά από την εξερεύνηση του προτεινόμενου χώρου και των φωτιστικών 
συνθηκών που επικρατούν εκεί. Οι περισσότερες επεμβάσεις της ομάδας Beforelight είναι site-
specific, προσαρμόζονται αλλά και «αλλοιώνουν» το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται. Η παρουσία 
του φωτός μπορεί να αλλάξει διαστάσεις, όρια και ταυτότητα σε ένα χώρο. Τόσο το φως, όσο και η 
σκιά ή το σκοτάδι αποτελούν καταστάσεις που διαπραγματεύονται τα όρια ενός χώρου. Σημαντικό 
μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί το παιχνίδι με την υλικότητα των φωτιστικών αντικειμένων. Η 
χρήση φωτιστικών μέσων, απλών και κοινότυπων, υπερβαίνει τη λειτουργική τους διάσταση και 
αποκτά μια εικαστική-κηνογραφική αποστολή. Η αναζήτηση και η ανακύκλωση αυτών των υλικών 
ανοίγει συχνά το δρόμο για την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της πόλης στην ολοκλήρωση των 
εγκαταστάσεων μας, σε μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός συλλογικού εικαστικού έργου. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Οι 8 συνολικά συναντήσεις θα οδηγούν μεθοδικά και σταδιακά στην διατύπωση ιδεών για την 
επικείμενη εγκατάσταση. Σαν γενική κατεύθυνση οι 2 πρώτες συναντήσεις θα επικεντρωθούν στην 
Θεωρία του φωτισμού και Παρατήρηση, οι επόμενες 4 σε brainstorming και Πειραματισμό, ενώ οι 2 
τελευταίες στο σχεδιασμό και παρουσίαση. Ωστόσο σε κάθε συνάντηση θα αποτελείται γενικά από 2 
σκέλη: Α.Θεωρία, Β.Πράξη- πειραματισμός. 
 
Ακολουθεί η περιγραφή των εργαστηρίων. Οι ημερομηνίες των εργαστηρίων ορίζονται με 
εβδομαδιαία συχνότητα και ως προτιμότερη ημέρα το Σάββατο. Υπάρχει πιθανότητα αλλαγής των 
ημερομηνιών μετά από συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας τους εργαστηρίου και της 
Ελευσίνας 2021. 
1ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Ευαγγέλου Κ. Ντόβρος Β. Στείρου Ε. 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Παρουσίαση εργαστηρίου, θέματος, περιοχής μελέτης, μεθοδολογίας κτλ. 
- Παρουσίαση Φωτοσύναξης και Στοάς Εμπόρων ως case study 
Β. Επίσκεψη περιοχή μελέτης, Παρατήρηση/ αποτύπωση της με φωτογραφικό μέσο, σκίτσα τόσο την 
ημέρα όσο και το βράδυ, Φωτογράφιση σε διάφορες χρονικές στιγμές/ώρες&gt; Βράδυ σος, κείμενο, 
ήχος κτλ. 
2ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Ευαγγέλου Κ 
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Προσκεκλημένος: Ντεκώ ή Ποταμιάνος ή Γραμματικάκης 
α. Θεωρία περί του Φωτός: Τι είναι το φως Φυσική-Αισθητική βάση, διάφορες εκφράσεις του, 
Φυσικό-Τεχνητό φως, Χρήσεις του. 
β. Άσκηση”: Αναζήτηση μιας φωτιστικής εγκατάστασης κάποιου καλλιτέχνη στο διαδίκτυο: Μίνι 
παρουσίαση του. Καλλιτέχνης, μέρος, περιγραφή, συζήτηση πάνω στα ενδιαφέροντα στοιχεία. 
3ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Ντόβρος Β., Στείρου Ε. 
Προσκεκλημένος: Κουτσάφτης Φίλιππος- συζήτηση 
α. Φως και Ελευσίνα. Genius Loci 
Αναζήτηση της ιδιαιτερότητας του φωτός στην πόλη της Ελευσίνας μέσα από τονκινηματογράφο. 
Φως και δημόσιος χώρος 
β. Άσκηση”: Φωτογράφιση με το κινητό ημερήσιας φωτιστικής συνθήκης-Αντανάκλαση, διάθλαση 
κτλ 
-Φωτογράφιση πορτρέτου ή θέματος με το κινητό νυχτερινής φωτιστικής συνθήκης- 
Αντανάκλαση, διάθλαση κτλ 
4ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Στείρου Ε.,Ευαγγέλου Κ. 
Προσκεκλημένος: Αλουτζανίδου Δήμητρα ή Καλκάνης 
α. Φωτιστικές πηγές, παρουσίαση του τεχνητού εξοπλισμού, χρήσεις-λειτουργία τους 
β. Κατασκευή χειροποίητου φωτιστικού με λεντοταινίες-χαρτόνια -φίλτρα κτλ. -Συζήτηση πρώτων 
ιδεών εγκατάστασης 
5ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Ντόβρος Β.,Ευαγγέλου Κ. 
Προσκεκλημένοι: Robotix Lab-ADAF- Δήμος Καπετανέλλης ή Καλκάνης 
α. Digital διάσταση στον φωτισμό 
β. Μετατροπή του χειροποίητου φωτιστικού της προηγούμενης εβδομάδας με κάποιους βασικούς 
αισθητήρες. 
-Συζήτηση πρώτων ιδεών εγκατάστασης 
6ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Ντόβρος Β., Ευαγγέλου Κ. 
Προσκεκλημένος: Ελίζα Αλεξανδροπούλου 
β. Brainstorming κοινό - Συζήτηση ιδέας εγκατάστασης 
Άσκηση”: Χρήση φωτιστικών αντικειμένων: Φακός, Στικς, Κινεζιές,Φίλτρα κτλ για την διαμόρφωση 
μιας φωτιστικής συνθήκης. Φωτογράφιση και σχολιασμός 
7ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Ντόβρος Β., Στείρου Ε. 
Προσκεκλημένος: Άννα Σμπώκου ή Νικολέττα Θεοδωρίδη ή Θεοχαρούδης Δημήτρης 
β. Ολοκλήρωση Ιδέας εγκατάστασης, δημιουργία κατάλληλου οπτικού υλικού 
8ο Εργαστήριο 
Συντονιστές: Ευαγγέλου Κ., Ντόβρος Β., Στείρου Ε. 
Προσκεκλημένοι: tbc 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ τελικής ιδέας, μακέτας, συζήτηση με γειτονιά και πολιτιστική πρωτεύουσα. 
ΣΥΛΛΗΨΗ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ BEFORELIGHT 
H ομάδα Beforelight σχηματίστηκε για να πειραματιστεί με το φως. 
Τα μέλη της έχουν καταπιαστεί με τον αρχιτεκτονικό και το θεατρικό φωτισμό, αλλά η ομάδα, 
αναζητώντας νέους τρόπους για να αποδώσει τη δυναμική εμπειρία του φωτός, έχει ως κύρια 
δραστηριότητα τις εικαστικές εγκαταστάσεις και τα αστικά δρώμενα. 
Οι Beforelight έχουν κάνει φωτιστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο αστικό χώρο πόλεων όπως η Αθήνα, 
η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, τα Χανιά, το Ρότερνταμ και το Μαάστριχτ. Επιπλέον, έχουν παρουσιάσει το 
έργο τους στη 2η και στη 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο Πεδίο Δράσης Κόδρα, 
στο Video Art Athens, στο Street Cinema του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο 
Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στη Νύχτα Μουσείων του Ρότερνταμ, στο καφέ του Μουσείου 
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Μπενάκη, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στο φουαγιέ του Μουσείου Ακρόπολης, στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Ελευσίνα 
2021. 
Το διάστημα 2013-2015 πραγματοποίησαν το project Urban Lightscapes, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
συμμετοχής και δημιουργικής δράσης για τη διαμόρφωση του αστικού νυχτερινού τοπίου των 
ευρωπαϊκών πόλεων, με την υποστήριξη του European Cultural Foundation, στο πλαίσιο του 
προγράμματος των συνεργατικών υποτροφιών με θεματικό άξονα Connecting Culture, Communities 
and Democracy. Το έργο των Beforelight περιλαμβάνει τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
φυσικού και τεχνητού φωτισμού, με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη διάδραση του κοινού 
με το φως, σε μια διαδικασία όπου η ιδιαιτερότητα του τόπου και ο πειραματισμός στην χρήση 
φωτιστικών μέσων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες. 
Beforelight μέλη είναι οι: 
Ελίζα Αλεξανδροπούλου, Χριστίνα Αμπατζίδου, Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, Κέλλυ 
Εφραιμίδου,Δημήτρης Θεοχαρούδης, Μαρία Λαζαρίδου, Βασίλης Ντόβρος, Ειρήνη Στείρου. 
Τα μέλη της ομάδας κατοικούν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λονδίνο και Ροτερνταμ. 
Η σύλληψη των εργαστηρίων ανήκει σε όλη την ομάδα Beforelight και η υλοποίηση της θα 
πραγματοποιηθεί από τα εξής μέλη που θα είναι οι leaders και συντονιστές του εργαστηρίου: 
 
Ντόβρος Βασίλειος, Αρχ. Μηχ. ιδρ. μέλος beforelight 
Στείρου Ειρήνη, Σκηνοθέτης, ιδρ. μέλος beforelight 
Ευαγγέλου Κωνσταντίνα, Αρχ. Μηχ, ιδρ. μέλος beforelight 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ LEADERS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ντόβρος Βασίλειος, Αρχ. Μηχ. ιδρ. μέλος beforelight 
Ο Ντόβρος Βασίλειος είναι αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτος ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο 
ΙΑΑC-Βαρκελώνη, ιδρυτικό μέλος της ομάδας εικαστικού φωτισμού Beforelight και πρώην 
συντονιστικό μέλος του ImagineTheCity. Μελέτες του έχουν συμμετάσχει, βραβευτεί και δημοσιευτεί 
σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, εκθέσεις, συνέδρια και περιοδικά. Παράλληλα έχει 
συντονίσει εργαστήρια Αρχιτεκτονικής και δημιουργικού Φωτισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ 
ταυτόχρονα έχει επιμεληθεί διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού. Από το 2007 συνεργάζεται με 
διάφορα μελετητικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα από το 2009 ως 
σήμερα 
διατηρεί δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο σε Αθήνα και Χαλκίδα. Το ενδιαφέρον του 
επικεντρώνεται στην δημιουργία και υλοποίηση προτάσεων με χωρικό και κοινωνικό αντίκτυπο. 
www.ntovrosvasileios.gr 
 
Στείρου Ειρήνη, Σκηνοθέτης, ιδρ. μέλος beforelight 
H Ειρήνη σπούδασε αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη και κινηματογράφο στο San Francisco, με 
υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright και του ΙΚΥ. Eίναι σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους, οι οποίες 
έχουν κερδίσει συμμετοχή σε εγχώρια και ξένα φεστιβάλ. Με αυτή την ιδιότητα έχει βραβευθεί από 
το San Francisco Foundation με την υποτροφία Murphy and Cadogan για νέους καλλιτέχνες. 
Παράλληλα ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως σκηνοθέτης και παραγωγός branded video content και 
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. - www.esteirou.com 
Ευαγγέλου Κωνσταντίνα, Αρχ. Μηχ, ιδρ. μέλος beforelight 
H Kωνσταντίνα είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ. Δραστηριοποιείται ως 
αρχιτέκτων μηχανικός στην Αθήνα και τη Λάρισα. 
 

 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: 
Ντεκώ, Ποταμιάνος, Παϊσίδης, Γουναράς Άγγελος (Θεατρικοί φωτισμοί/ διδάσκον Ναύπλιο), 
Κουτσάφτης Φίλιππος (Φως στον Κινηματογράφο/Φως Ελευσίνα), ADAF (digital κομμάτι φωτισμού), 
Άννα Σμπώκου (Αρχιτεκτονικός φωτισμός/Θεατρικός λίγο), Δανάη Στράτου (Καλλιτέχνης), Φώτης 
Φλεβοτόμος (Εργαστήρια για Τυφλούς-bird eye challenge) 
 

http://www.ntovrosvasileios.gr/
http://www.esteirou.com/
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DESIGNERS/ Inspirational speakers 
Αλουτζανίδου Δήμητρα, Αλεξανδροπούλου Ελίζα 
 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ:Δήμος Καπετανέλλης, Καλκάνης Θανάσης, 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Αναλυτικός Οικονομικός Προϋπολογισμός 
 

 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΕ 
ΕΥΡΩ) 

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 150 450  

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ     

 Προετοιμασία-Οργάνωση-Curation 8 300 2.400  

 Προσκεκλημένοι 8 150 1.200  

 Υλικά 8 40 320 *κατά μέσο 
όρο 

 Μεταφορικά 8 10 80 * κατά μέσο 
όρο 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  500 4.000  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

 Τεχνικές και Ηλεκτρολογικές 
εργασίες 

  3.000  

 Σχεδιασμός   3.500  

 Επίβλεψη   3.500  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   10.000  

Δ. ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ     

 Υλικά κατασκευών   5.000  

 Υλικά στηρίξεων   2.000  

 Ηλεκτρολογικό υλικό   6.500  

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ   13.500  

 Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ     

 Έλεγχος και εργασίες επισκευών   700  

 Έλεγχος ηλεκτρολόγου   800  

 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   1.500  

ΣΤ. ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     

 Εργασίες απεγκατάστασης   800  

 Μεταφορά και αποθήκευση   700  

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   1.500  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)   30.950  

 
 
Η Διευθύντρια Αστικών Παρεμβάσεων και Παρακαταθήκης, κα Πέγκυ Τσολακάκη, λαβούσα το λόγο, 

συνεισηγείται του θέματος και αναπτύσσει την συνεισήγησή της. Ειδικότερα: 

Με  βάση την αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και των αναγκών του καλλιτεχνικού έργου: 

«ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ» της καλλιτεχνικής ομάδας BEFORELIGHT, έχουν εντοπιστεί ειδικά τεχνικά 

ζητήματα και υποχρεώσεις της ΠΠΕ προκειμένου να είναι εφικτή και νομίμως υφιστάμενη η 

χωροθέτηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου αλλά και του ίδιου του έργου. 

Βάσει του Άρθρου 1 της εισήγησης της αρμόδιας καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, με θέμα: Τεχνικές 

προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/Εκτιμώμενη αξία σύμβασης, το  έργο αυτό εντάσσεται 
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στο πρόγραμμα Περσεφόνη και στοχεύει στην ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου της Άνω 

Ελευσίνας αλλά και την ανάπτυξη του διαλόγου των πολιτών για αυτόν μέσα από την καλλιτεχνική 

δημιουργία.  

Οι Φωτεινές Ιχνηλασίες είναι μια in situ εικαστική φωτιστική εγκατάσταση της καλλιτεχνικής ομάδας 
Beforelight στο δημόσιο χώρο της γειτονιάς του Συνοικισμού στην Άνω Ελευσίνα. Η φωτιστική 
εγκατάσταση θα είναι αποτέλεσμα μίας συμμετοχικής διαδικασίας εργαστηρίου μέσα από την οποία 
νέοι και νέες της πόλης θα συνδημιουργήσουν και θα υλοποιήσουν το τελικό μοναδικό καλλιτεχνικό 
έργο. Έτσι λοιπόν, καλώς χωροθετείται στην περιοχή του Συνοικισμού.  
 
Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της εισήγησης του καλλιτεχνικού αντικειμένου πιο 
συγκεκριμένα το έργο εν εξελίξει περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια : 
 

1. Συναντήσεις γνωριμίας (Αρχές Σεπτεμβρίου 2019) 
3 ενημερωτικές συναντήσεις "σφηνάκια" για την προσέλκυση νέων στο εργαστήριο σε 
διαφορετικούς χώρους και γειτονιές σε συνεννόηση με τον οργανισμό Ελευσίνα 2021. 
Οι συναντήσεις θα γίνουν σε σχολεία ή Συλλόγους της Ελευσίνας, διαδικασία που δεν απαιτεί καμία 
αδειόδοτηση τεχνικής φύσης και άδεια χρήσης χώρου, αλλά αποκλειστικά επικοινωνία της 
Διεύθυνσης ανάπτυξης κοινού με τους Συλλόγους και τα σχολεία.  
Σε κάθε περίπτωση κι εφόσον υπάρξει αδυναμία εύρεσης χώρων συναντήσεων μπορεί να διατίθεται 
ο χώρος της Ωραίας Ελένης (Συνοικισμός, μισθωμένο οίκημα) κατόπιν συνεννόησης με την 
Διεύθυνση Υποδομών (εκτός Σαββάτου 12.00-16.00 και Τετάρτης). 
 

2. Εργαστήριο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019)  
8-10 εβδομαδιαίες συναντήσεις 4 ωρών, όπου θα παρουσιαστούν θέματα θεωρίας φωτισμού, 
παραδείγματα δημιουργικών φωτιστικών παρεμβάσεων (creative lighting) σε δημόσιο χώρο, μέθοδοι 
οργάνωσης και παραγωγής έργου, αναλογικές και ψηφιακές μέθοδοι υλοποίησης. 
Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν σε ισόγειο χώρο επί της οδού Δαρδανελλίων 67 (πρώην κατάστημα 
«Ωραία Ελένη»), που αποτελεί μισθωμένο χώρο διαχείρισης ΠΠΕ και δεν απαιτείται κάποια 
αδειοδοτική διαδικασία, απλά αναφορά στην σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο. Οι συναντήσεις θα 
γίνονται κάθε Σάββατο 16.00-20.00, ενώ υπάρχει δυνατότητα να γίνονται και άλλες μέρες και ώρες 
(εκτός Σαββάτου 12.00-16.00 και Τετάρτης) κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης και συνεννόησης με την 
Διεύθυνση Υποδομών.  Οι υπεύθυνοι της  καλλιτεχνικής ομάδας Beforelight θα πρέπει να γνωρίζουν 
ότι δεν μπορούν να αποθηκεύουν αντικείμενα αξίας στον συγκεκριμένο χώρο, εφόσον δεν είναι 
ασφαλισμένος για κανενός είδους απώλεια ή ζημιά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν έπιπλα από 
την λίστα κοινοχρήστων επίπλων της ΠΠΕ θα πρέπει να επιστραφούν όπως παρελήφθησαν ή να 
αντικατασταθούν σε περίπτωση απώλειας. Παρεμβάσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό του κτιρίου θα 
πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης η οποία θα πρέπει να 
ειδοποιηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα προκειμένου να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα ή να 
κάνει άλλες αδειοδοτικές διαδικασίες. Έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τον σχεδιασμό του 
εργαστηρίου βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο ο οποίος είναι υπεύθυνος να 
επαναφέρει το χώρο στην αρχική του κατάσταση. 
Σε αυτό το στάδιο θα ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός της εικαστικής εγκατάστασης. Η ομάδα έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει το σημείο παρέμβαση αλλά όμως υποχρεούται αυτό να βρίσκεται σε δημόσιο 
χώρο με δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 
Η αρμόδια Καλλιτεχνική Διεύθυνση οφείλει να κοινοποιήσει στην Διεύθυνση Υποδομών την λίστα με 
τα σημεία ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση των εκθεμάτων τουλάχιστον 30 εργάσιμες μέρες πριν 
την τοποθέτηση, προκειμένου η δεύτερη να προγραμματίσει τις απαραίτητες ενέργειες 
(αδειοδότησεις, παραχωρήσεις, παροχή ρεύματος, προγραμματισμός με συνεργεία του Δήμου 
Ελευσίνας κλπ).  
Τα σημεία παρέμβασης θα αποφασιστούν από κοινού με την Διεύθυνση Υποδομών, με γνώμονα: 

1. την μονιμότητα της θέσης του έργου τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2021 

2. την δυνατότητα ηλεκτροδότησης  
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3. την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των εκθεμάτων 
  

3. Παραγωγή (Τέλη Οκτωβρίου- Αρχές Νοεμβρίου 2019)  
Σε αυτό το στάδιο θα προσδιοριστεί ο σχεδιασμός παραγωγής της Φωτιστικής Εγκατάστασης και θα 
υλοποιηθεί το έργο. Θα επιδιωχθεί η ενημέρωση και εμπλοκή των κατοίκων της περιοχής τόσο στην 
φάση κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια παραμονής της φωτιστικής εγκατάστασης. 
Οι Φωτεινές Ιχνηλασίες παρουσιάζεται ως ένα έργο εν προόδω διότι βασίζεται στην ενεργή και 
συνεχή συμμετοχή του κοινού. Από την ανάγνωση της εισήγησης του καλλιτεχνικού έργου προκύπτει 
ότι η Φωτιστική Εγκατάσταση αποτελείται από τα έργα που θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με 
τους πολίτες και θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. 
Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και να αποτυπωθούν με ηλεκτρονικά 
μέσα.  
Όλα τα στοιχεία της καλλιτεχνικής εγκατάστασης θα απεγκατασταθούν μετά το πέρας της 
εκθεσιακής περιόδου με κόστος που επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Άρθρο 8ο – Πληρωμή) 
Η παραλαβή του καλλιτεχνικού έργου γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή, μετά από  Υπεύθυνη 
Δήλωση της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης ότι έχει καλώς καλλιτεχνικά. Η πιστοποίηση της 
συντήρησης του έργου πραγματοποιείται από την Διευθύντρια Τέχνης στο δημόσιο χώρο και ένα 
άτομο που θα οριστεί από την Διεύθυνση Υποδομών. Σε κάθε περίπτωση, τα έργα πρέπει να 
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και καλή εμφάνιση καθ’όλη την διάρκεια της εγκατάστασής τους. Σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να την 
αποκαθιστά άμεσα.  
Για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του καλλιτεχνικού έργου, οι 5 δόσεις που έχουν προβλεφθεί 
από την αρμόδια Καλλιτεχνική Διεύθυνση θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω παραδοτέα:  
1η Φάση 

1. Έκθεση τεκμηρίωσης υλοποίησης ενημερωτικών συναντήσεων με φωτογραφικό υλικό και 
σύντομος απολογισμός σχετικά με το ενδιαφέρον των νέων μετά από αυτές τις συναντήσεις. 

2. Αναλυτικό περιεχόμενο και προγραμματισμός των εργαστηρίων που θα επακολουθήσουν.   
2η Φάση 

1. Ανοιχτή Παρουσίαση του αποτελέσματος του έργου  

2. Έκθεση τεκμηρίωσης υλοποίησης εργαστηρίων με φωτογραφικό υλικό και σύντομος 
απολογισμός σχετικά με την συμμετοχή, τις δυσκολίες αλλά και παρατηρήσεις μετά από αυτές 
τις συναντήσεις 

3. Παράδοση αναλυτικής Τεχνικής Περιγραφής που περιλαμβάνει: 
I. Πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων με πλήρεις διαστάσεις και υλικά κατασκευής (ίσως και 

φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, εάν αυτό είναι εφικτό)   
II. Πλήρη σειρά ηλεκτρολογικών σχεδίων με περιγραφές ηλεκτρικών σωμάτων, παροχών και 

απαιτήσεων φορτίου 
III. Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου για κάθε κατασκευή/έργο  
IV. Manual και τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των κατασκευών/έργων 
V. Tεύχος με οδηγίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης όλων των κατασκευών/έργων 

VI. Φωτογραφίες από όλους τους χώρους που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές/έργα, στην 
αρχική τους κατάσταση 

4. Αναλυτικός προϋπολογισμός έργων 

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των φωτιστικών εγκαταστάσεων των κατασκευών/έργων.  

3η Φάση 

1. Ολοκλήρωση του έργου και παρουσίαση των κατασκευών/έργων με φωτογραφική αποτύπωση 
(ίσως και βιντεοσκόπηση κατά την διάρκεια της εγκατάστασης) 

2. Παράδοση του απολογισμού της δράσης (κοινωνικός, καλλιτεχνικός, οικονομικός) 
4η Φάση 

1. Προσκόμιση αποδεικτικών υλοποίησης συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων των 
κατασκευών/έργων 
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2. Πλάνο απεγκατάστασης όλων των φωτιστικών εγκαταστάσεων των κατασκευών/έργων 
(εκτίμηση μεγέθους ειδών προς αποθήκευση, ώστε να προβλεφθεί ο κατάλληλος χώρος 
αποθήκευσης από την Διεύθυνση Υποδομών) 

3. Χρονοδιάγραμμα απεγκατάστασης και λίστα εμπλεκομένων φορέων (συνεργεία Δήμου κλπ) 

4. Λιστα επιμέρους αντικειμένων που θα καταγραφεί στην λίστα παγίων της εταιρείας (με 
αναλυτικά τα εξαρτήματα) 
 
 

5η Φάση 

1. Ολοκλήρωση της απεγκατάστασης όλων των εγκαταστάσεων των κατασκευών/έργων 

2. Κατάλληλη συσκευασία των κατασκευών/έργων 

3. Αποθήκευση των κατασκευών/έργων σε χώρο που θα τους έχει υποδείξει η Διεύθυνση 
Υποδομών 

4. Παραλαβή χώρων στην αρχική τους κατάσταση, που θα πιστοποιείται από την αρχική 
φωτογραφική αποτύπωσή τους και τις σύμφωνες γνώμες της Διεύθυνσης Τέχνης στο δημόσιο 
χώρο και της Διεύθυνσης Υποδομών έπειτα από έλεγχο  

Τα παραδοτέα θα πρέπει να κατατίθενται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, 
προκειμένου να αρχειοθετούνται στο γενικό αρχείο της ΠΠΕ και να είναι άμεσα προσβάσιμα από το 
κοινό.   
Η διεύθυνση έχει προβλέψει μικρή δαπάνη ηλεκτρολογικών υλικών αξίας 1000€ που θα πιστωθεί 
από τον ΚΑΕ 13-66060001 για εργασίες βασικού δικτύου (από πίλαρ σε δικό μας πίνακα) για την 
καλύτερη λειτουργία της εγκατάστασης.  
Τέλος, ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Marketing, κος Φώτης Γιαννόπουλος, λαβών το λόγο, 

συνεισηγείται του θέματος και αναπτύσσει την συνεισήγησή του, διά της οποία γνωστοποιεί προς το 

Δ.Σ. την ανάγκη έγκρισης δαπάνης που αφορά την ως άνω δράση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. 

Συγκεκριμένα: 

- ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για τη δράση «BeforeLight / Φωτεινές Ιχνηλασίες»  της 

καλλιτεχνικής ομάδας BeforeLight που θα λειτουργήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 έως τον 

Νοέμβριο του 2020. 

Οι Φωτεινές Ιχνηλασίες είναι μια in situ εικαστική φωτιστική εγκατάσταση της καλλιτεχνικής ομάδας 

Beforelight στο δημόσιο χώρο της γειτονιάς του Συνοικισμού στην Άνω Ελευσίνα.  

Η φωτιστική εγκατάσταση θα είναι αποτέλεσμα μίας συμμετοχικής διαδικασίας-εργαστηρίου μέσα 

από την οποία νέοι και νέες της πόλης θα συνδημιουργήσουν και υλοποιήσουν το τελικό μοναδικό 

καλλιτεχνικό έργο. Η συγκεκριμένη ομάδα εξειδικεύεται στις εικαστικές φωτιστικές εγκαταστάσεις 

μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες. Το έργο αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα και στοχεύει στην 

ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου της Άνω Ελευσίνας αλλά και την ανάπτυξη του διαλόγου των 

πολιτών για αυτόν μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία. 

 

Το έργο εξελίσσεται σταδιακά σε βάθος χρόνου από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 έως τον Νοέμβριο 

του 2020 ως εξής: 

Α. Συναντήσεις γνωριμίας (Αρχές Σεπτεμβρίου 2019) 

3 ενημερωτικές συναντήσεις "σφηνάκια" για την προσέλκυση νέων στο εργαστήριο σε 

διαφορετικούς χώρους και γειτονιές σε συνεννόηση με τον οργανισμό Ελευσίνα 2021. 

Β. Εργαστήριο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019) 

8-10 εβδομαδιαίες συναντήσεις 4 ωρών, όπου θα παρουσιαστούν θέματα θεωρίας φωτισμού, 

παραδείγματα δημιουργικών φωτιστικών παρεμβάσεων (creative lighting) σε δημόσιο χώρο, 

μέθοδοι οργάνωσης και παραγωγής έργου, αναλογικές και ψηφιακές μέθοδοι υλοποίησης. Σε αυτό 

το στάδιο θα ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός της εικαστικής εγκατάστασης. Η ομάδα έχει τη 
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δυνατότητα να επιλέξει το σημείο παρέμβαση αλλά όμως υποχρεούται αυτό να βρίσκεται σε 

δημόσιο χώρο με δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 

στον χώρο της ΠΠΕ21 «η Ωραία Ελένη» και απευθύνεται σε 20 νέους και νέες 15-20 ετών. 

Γ. Παραγωγή (Τέλη Οκτωβρίου-Αρχές Νοεμβρίου 2019) 

Σε αυτό το στάδιο θα προσδιοριστεί η φάση της Παραγωγής της Φωτιστικής εγκατάστασης, Θα 

επιδιωχθεί η ενημέρωση και εμπλοκή των κατοίκων της περιοχής τόσο στην φάση κατασκευής όσο 

και κατά την διάρκεια παραμονής της φωτιστικής εγκατάστασης. Η καλλιτεχνική εγκατάσταση θα 

είναι έτοιμη μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2019. 

Δ. Απεγκατάσταση (Νοέμβριος 2020) 

Η εγκατάσταση θα παραμείνει στη γειτονιά για ένα χρόνο, ενώ την ευθύνη για τη συντήρηση του 

έργου αναλαμβάνει ο ανάδοχος. Διατηρείται η δυνατότητα διατήρησης της εγκατάστασης και μετά 

το πέρας του ενός χρόνο, έπειτα από εισήγηση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και την έγγραφη 

συγκατάθεση της δημιουργού ομάδας Beforelight. 

Πέραν των εργασιών και εξόδων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, θα γίνουν από πλευράς της Α.Ε. 

κάποια επιπλέον έξοδα για τεχνικές ανάγκες καθώς και για την προβολή και προώθηση του έργου. 

Συγκεκριμένα: 

- Τεχνική υποστήριξη | Διεύθυνση Υποδομών, Αξιολόγησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Η Διεύθυνση Υποδομών εισηγείται για το κόστος τεχνικών αναγκών στο πλαίσιο διευκόλυνσης 

υλοποίησης του έργου. 

- Σχεδιασμός και υλοποίηση προβολής του έργου | Διεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

Προβολή μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των λοιπών καναλιών ψηφιακής και έντυπης 

επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η Ελευσίνα 2021, ψηφιακή καταγραφή του καλλιτεχνικού έργου κτλ. 

Ο αναλυτικός στρατηγικός σχεδιασμός και προϋπολογισμός κατατίθεται ως ξεχωριστή εισήγηση. 

- Σχεδιασμός επικοινωνίας με τη γειτονιά του Συνοικισμού και ευρύτερα με την πόλη | Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού. 

Αναλαμβάνει την υποστήριξη της καλλιτεχνικής ομάδας σε επίπεδο σύνδεσης με τη γειτονιά 

παρέχοντας τόσο πληροφορίες για τις δυναμικές, τη σύσταση της γειτονιάς κτλ όσο και 

διοργανώνοντας από κοινού τις ενημερωτικές συναντήσεις για τη συμμετοχή των νέων. 

-  Οι ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που κρίνονται απαραίτητες για τη άρτια λειτουργία και 

Προβολή του συγκεκριμένου έργου αλλά και του έργου της Ελευσίνα2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

της Ευρώπης ΑΕ, είναι: 

1. Παραγωγή Αφίσας Ενημέρωσης και Πληροφόρησης 

2. Παραγωγή Μονόφυλλου Εντύπου, εν είδει ταυτότητας του έργου  

3. Παραγωγή BANNER για την σήμανση των χώρων  

4. Παραγωγή  Video για την καταγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του έργου 

5. Παραγωγή Video  Teaser για την προβολή και προώθηση του έργου 

6. Παραγωγή Τελικού Video 

7. Διαφήμιση σε social media 

8. Ανάρτηση ποστ σε social media 

9. Ενημέρωση συμμετεχόντων στα εργαστήρια 

10. Λοιπές Ενέργειες, όπως Διανομές Αφίσας και Φυλλαδίων 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  

Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων επικοινωνιακών ενεργειών κρίνεται αναγκαία η εκτύπωση 

έντυπου υλικού. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται τα παρακάτω:  

● Έντυπο - Αφίσα 
Προδιαγραφές:  
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Ποσότητα:  500 τεμάχια 
Είδος Εκτύπωσης:  έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψης,  
Αριθμός Σελίδων:  1 σελίδα σε ανάπτυγμα Α3, 
Χαρτί σώματος:  Velvet, 100 γρ 
 

● Έντυπο - Μονόφυλλο 
Προδιαγραφές:  
Ποσότητα:  500 βιβλιοδετημένα τεμάχια 
Είδος Εκτύπωσης:  έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψης,  
Αριθμός Σελίδων:  2 σελίδες,  
Χαρτί σώματος:  Γραφής/Οπαλίνα  250 γρ 

 
● Banner – Roll Up 

Προδιαγραφές:  
Μέγεθος:   2m X2m 
Ποσότητα:  1 τεμάχιο 
Είδος Εκτύπωσης:  έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση,  

● Καταγραφή Video - Teaser - Τελικό Video 
● Φωτογράφιση 
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1,00  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΕ ΗΜΕΡΕΣ/ΜΗΝΕΣ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.2 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.3 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.4 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.5 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.6 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.7 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.8 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.9 Αμοιβή Καλλιτέχνη 11-61.01.01.0005 0,00  

1.10 Επιστημονικοί σύμβουλοι/συνεργάτες 0,00  

1.11 Επιστημονικοί σύμβουλοι/συνεργάτες 0,00  

1.12 0,00  

1.13 0,00  

1.14 0,00  

1.15 0,00  

1.16 0,00  

1.17 0,00  

1.18 0,00  

1.19 0,00  

1.20 Λοιποί συνεργάτες 0,00  

1.21 Έξοδα δικαιωμάτων 0,00  

Υποσύνολο 1 0,00  

2,00  ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΕ Άτομα Ποσό

2.1 Αμοιβή για Παραγώγη 0,00  

2.2 Αμοιβή για Επιμέλεια 0,00  

2.3 Αμοιβή Τεχνικού 0,00  

2.4 Αμοιβή για Τεχνικό Φωτισμού 0,00  

2.5 Αμοιβή Φωτογράφου 0,00  

2.6 Αμοιβή Βιντεοσκόπησης 0,00  

2.7 0,00  

2.8
Αλλοι συνεργάτες (παρακαλούμε 

διευκρινήστε)
0,00  

Υποσύνολο 2 0,00  

3,00  ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΕ Άτομα Ποσό

3.1 Νομικός Σύμβουλος 0,00  

3.2 Λογιστής 0,00  

3.3 Υπεύθυνος προβολής - επικοινωνίας 0,00  

3.4 Γραφίστας 0,00  

3.5 Σχεδιαστής / χειριστής ιστοσελίδας 0,00  

3.6 Προσωπικό εξυπηρέτησης- FRONT LINE STAFF 0,00  

3.7 Μεταφραστής 0,00  

3.8 0,00  

3.9 0,00  

3.10 0,00  

3.11 0,00  

3.12 Αλλοι συνεργάτες (παρακαλώ διευκρινήστε) 0,00  

Υποσύνολο 3 0,00  

4,00  ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4.1 Ενοικίαση χώρου 0,00  

4.2 Κοστούμια 0,00  

4.3 Αντικείμενα 0,00  

4.4 Σκηνικά 0,00  

4.5 Αναλώσιμα Υλικά 0,00  

4.6 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 0,00  

4.7 Ασφάλεια καλλιτεχνικού έργου 0,00  

4.8 Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού 0,00  

4.9 Ενοικιάση Ειδικού Εξοπλισμού 0,00  

4.10 Ενοικιάση μηχανημάτων προβολής 0,00  

4.11 Ενοικιάση Φωτισμού 0,00  

4.12 Εξοδα Διατροφής 0,00  

4.13 Έξοδα μεταφοράς 0,00  

4.14 Έξοδα Διαμονής 0,00  

4.15 0,00  

4.16 0,00  

4.17 0,00  

4.18 0,00  

4.19 0,00  

4.20 0,00  

4.21 0,00  

4.22 0,00  

4.23 0,00  

4.24 Αλλα (διευκρινήστε) 0,00  

Υποσύνολο 4 0,00  

5,00  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

5.1 Εντυπα (αφίσα εκτύπωση ) 15.66.07.0005 186,00 € 186,00 €

5.2 Εντυπα (φυλλάδιο εκτύπωση) 15.66.07.0005 248,00 € 248,00 €

5.3 BANNER (εκτύπωση) 15.66.07.0005 248,00 € 248,00 €

5.4 Διανομή Αφίσας/ Φυλλαδίων 0,00 €

5.5 Σχεδιασμός - Μονόφυλλο 15.61.01.0017 310,00 € 310,00 €

5.6 Σχεδιασμός BANNER - αφισας 15.61.01.0017 446,50 € 446,40 €

5.7 Καταγραφή Video - Teaser - Τελικό Video 15.66.05.0003 1.612,00 € 1.612,00 €

5.8 Τσάντες/ μολύβια κλπ 0,00 €

5.9 0,00 €

5.10 0,00 €

5.11 0,00 €

5.12 0,00 €

5.13 Λοιπά έξοδα προβολής 0,00 €

Υποσύνολο 5 3.050,40 €

6,00  ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

6.1 Παρακαλώ με ανάλυση ανα ΚΑΕ 0,00 €

6.2 0,00 €

Υποσύνολο 6 0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΞΟΔΩΝ

(Παρακαλούμε επισυνάψτε τη σχετική αλληλογραφία)

Κατηγορία Ποσά με ΦΠΑ

Εισιτήρια

Χορηγίες ιδιωτών

Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα

Αιτούμενη επιχορήγηση

Έσοδα από έντυπο υλικό παράστασης

Έσοδα από παράλληλες εκδηλώσεις 

Άλλα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 0,00  

Ημερομηνία: 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 58/19 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή 

υπηρεσιών για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ» της 

καλλιτεχνικής ομάδας Beforelight σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

2. Την πραγματοποίηση δαπάνης, συνολικού προϋπολογισμού 38.378,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας του καλλιτεχνικού έργου 

«ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ» της καλλιτεχνικής ομάδας Beforelight. 

3. Τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.  

 

ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ 

Τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Μαρία Φιλιππή, και το Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κο Θεόδωρο Καραντινό, να υπογράψουν από κοινού  και για 

λογαριασμό της Εταιρείας το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης υπηρεσίας 

για το ως άνω καλλιτεχνικό έργο, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο για  

την ολοκλήρωση της ως άνω εντολής και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε εν 

γένει απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2019 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Σοφία Αυγερινού -Κολώνια              Πέτρος Σφηκάκης                      Θεόδωρος Καραντινός 
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Μαρία Φιλιππή 

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

Άρης Καλαντίδης                      Σταυρούλα Φωτοπούλου                     Αθανάσιος Μίλησης  

   

 

Μαρία Βασιλείου                                   Ελένη Τζελέπη                              Κυριακούλα Παραδείση  

 

Ακριβές αντίγραφο 

από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 

Ελευσίνα, 21 Ιουνίου 2019 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -ΚΟΛΩΝΙΑ 
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