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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για  διοργάνωση  
Θεατρικής Παράστασης για την νέα σχολική χρονιά  2019‐2020» 

 
Η Ομοσπονδία  Συνδέσμων  Γονέων Δημοτικών  Σχολείων Πόλης  και  Επαρχίας Λευκωσίας,  αποτελεί 
την εθελοντική Οργάνωση των  γονιών της Πόλης και έχει στις προτεραιότητες της, την πρόοδο, την 
ευημερία  και  την  συνεχή  ανάπτυξη  των  παιδιών  των  Δημοτικών  Σχολείων.  Αριθμεί  105  μέλη 
Συνδέσμους  Γονέων,  όσα  και  τα  σχολεία  της  Πόλης  και  Επαρχίας  Λευκωσίας  στα  οποία  φοιτούν 
σήμερα περίπου 19.000 μαθητές. 
 
Η Ομοσπονδία αναγνωρίζοντας την σημασία του θεάτρου και τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί αυτή 
η  πολυσύνθετη  μορφή  τέχνης,  προκηρύττει  προσφορές  για  την  διοργάνωση  θεατρικών 
παραστάσεων  για  τους  μαθητές  των  Δημοτικών  Σχολείων  της  Πόλης  και  Επαρχίας  Λευκωσίας.  Οι 
θεατρικές παραστάσεις διεξάγονται σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
Η  τελική  επιλογή  προσφοροδότη  θα  γίνει  με  βάση  τους  όρους  πρόσκλησης  και  οικονομικής 
προσφοράς οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω.   
 
Όροι πρόσκλησης: 
 

1. Οι  Θεατρικές  παραστάσεις  θα  γίνουν  σε  διδακτικό  χρόνο  των  μαθητών,  θα  έχουν 
εκπαιδευτικό  και  ψυχαγωγικό  χαρακτήρα  και  να  αφήνει  κατανοητό  μήνυμα  προς  τους 
μαθητές. 

2. Η παράσταση θα πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά από έξι(6) μέχρι δώδεκα(12) ετών. 
3. Ο Θεατρικός Οργανισμός μπορεί να προτείνει και παλαιότερο έργο (τουλάχιστον έξι χρόνων 

παλαιότερο). 
4. Η Ομοσπονδία δεν μπορεί να δεσμευτεί εκ των προτέρων για τον αριθμό των μαθητών που 

θα παρακολουθήσουν τις παραστάσεις. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. 
5. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των παραστάσεων θα είναι μεταξύ του χρονικού πλαισίου μέσα 

Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου, αφού γίνει σχετική συνεννόηση με την Ομοσπονδία, με τη 
δυνατότητα διεξαγωγής αριθμού δύο παραστάσεων ανά ημέρα καθώς  και αριθμού μονών 
παραστάσεων ανά ημέρα. Οι παραστάσεις θα γίνονται στις 09.00π.μ. και στις 11.00π.μ. έτσι 
ώστε  να  υπάρχει  χρόνος  για  την  επιστροφή  των  μαθητών  στο  σχολείο  πριν  τις  13:05.  
Ενδιάμεσα  της  κάθε  παράστασης  δεν  θα  υπάρχει  διακοπή  για  διάλλειμα,  για  αποφυγή 
αναστάτωσης των μαθητών. 

6. Ο  Θεατρικός  Οργανισμός  που  θα  πραγματοποιήσει  τις  παραστάσεις,  θα    παρέχει  όλο  το 
τεχνικό, υλικό εξοπλισμό, ταξιθεσία κ.λ.π.  

7. Η  πληροφόρηση,  η  οργάνωση  και  η  προσέλευση  των  μαθητών  στο  κτίριο  του  Θεάτρου, 
αφορά την Ομοσπονδία.  

8. Οι  εισπράξεις  θα  γίνονται  από  την Ομοσπονδία  και  θα  καταβληθεί  το ανάλογο ποσό  στον 
Θεατρικό Οργανισμό. 

9. Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων σε άπορους μαθητές. 
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10. Παραχώρηση  δωρεάν  εισιτηρίων  για  τους  εκπαιδευτικούς  και  Μέλη  της  Ομοσπονδίας  ως 
Συνοδοί. 

11. Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  της  παράστασης  ή  πρόβας 
από  Μέλη  της  Ομοσπονδίας  και  της  Επαρχιακής  Επιτροπής  ΠΟΕΔ  Λευκωσίας  μέχρι  τέλος 
Μαΐου, πριν την υπογραφή συμβολαίων. 

12. Μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  θεατρικών  παραστάσεων  της  Ομοσπονδίας,  απαγορεύεται  η 
αναπαράσταση του έργου. 

Όροι οικονομικής προσφοράς: 

 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 

1. Τιμή  εισόδου  (κόστος  προς  Ομοσπονδία)  ανά  μαθητή,  όταν  η  παράσταση  είναι  εντός 
Θεάτρου της επιλογής του προσφοροδότη.  

2. Τιμή  εισόδου  (κόστος  προς  Ομοσπονδία)  ανά  μαθητή,  όταν  η  παράσταση  είναι  εντός 
Θεάτρου της επιλογής της Ομοσπονδίας. 

3. Τιμή  εισόδου  (κόστος  προς  Ομοσπονδία)  ανά  μαθητή,  όταν  η  παράσταση  είναι  σε 
περιφερειακή αίθουσα την οποία θα καθορίσει η Ομοσπονδία.  

4. Τίτλος  έργου,  σύντομη  περιγραφή  υπόθεσης,  χρονική  διάρκεια  καθώς  και  περαιτέρω 
πληροφόρηση  όσον  αφορά  στο  έργο  (π.χ.  αν  έχει  ανεβεί  ξανά  στο  παρελθόν  ή  αν 
πρόκειται για καινούργιο έργο). 

5. Να καθοριστεί ο χώρος και ο ακριβής αριθμός θέσεων χωρητικότητας του θεάτρου που 
προτίθεστε να ανεβάσετε την παράσταση, σε περίπτωση που δεν σας υποδειχθεί χώρος 
από την Ομοσπονδία. 

6. Να κατατεθεί η επιστολή έγκρισης του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Θεαμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας. 

7. Kατά  πόσο  ο  Θεατρικός  Οργανισμός  προτίθεται  να  διοργανώσει  δωρεάν  παραστάσεις 
προς όφελος της Ομοσπονδίας. 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  γραπτώς  σε  σφραγισμένο  φάκελο  αίτηση 
ενδιαφέροντος  που  θα  περιλαμβάνει  την  αποδοχή  των  όρων  πρόσκλησης  και  θα  συνοδεύεται  
από    την οικονομική προσφορά, μέχρι την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00, στα γραφεία 
της Ομοσπονδίας Ιφιγενείας 73, 2003 Στρόβολος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από το γραφείο της  Ομοσπονδίας, τηλ.22340900. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (www.omospondiagoneon.com) και την 
σελίδα  στο  Facebook  (Ομοσπονδία  Συνδέσμων  Γονέων  Δημοτικών  Σχολείων  Λευκωσίας)  της 
Ομοσπονδίας. 
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