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Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργασίας 
«Δράσεις υποστήριξης του Ιόνιου Φεστιβάλ κλασικής Μουσικής 

“Παύλος Καρρέρ”» 
 
 

Προϋπολογισμού 36.900,00 με ΦΠΑ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  
209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
267/τ.Α’/03.12.2007), όπως ισχύει.  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 Την ΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

 Την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-
11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων 
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

 Τον Ν. 40132011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το 
αρ. 3 αυτής.  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 

15PROC002975367 2015-08-17



και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

 Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

 Την με αριθμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του 
άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

 Την υπ’αριθμόν 43/2015/23-04-2015 

 Την με αριθμό 284/7-8 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού  

 Την με αρ. 186 /10-08-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 

έγκριση μελέτης , όρων διακήρυξης της εργασίας και δέσμευσης της 

σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30.7413.03 , το ποσό 36.900 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Ι).Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο 
διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση του έργου «Δράσεις υποστήριξης του Ιόνιου 
Φεστιβάλ κλασικής Μουσικής “Παύλος Καρρέρ”», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος   Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠAA) 2007-2013, άξονας 4 
Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader Υπομέτρο «321» Δράση «3».  
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 36.900,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.23% με τα κάτωθι επιμέρους υποέργα: 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Υποέργο 1 

Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και 
εκδηλώσεων στα πλαίσια του Ιόνιου Φεστιβάλ 
Κλασικής μουσικής «Παύλος Καρρέρ», καθώς 
και υλοποίηση των απαραίτητων 
υποστηρικτικών δράσεων για την 
πραγματοποίηση,  προβολή και καταγραφή των 
εκδηλώσεων αυτών. 

33.210,00 

Υποέργο 2 Διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμός γραφείου 3.690,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 36.900,00 

 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή 
είτε για το σύνολο των εργασιών, είτε για τα επιμέρους υποέργα με Α/Α 1 και 2 
αντίστοιχα 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι 
: α) η παρούσα διακήρυξη, β) η Τεχνική Περιγραφή γ )η Γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  
 
II). Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

 
1)  Οι προσφερόμενες εργασίες πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου. 
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2) Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες 
προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο δημοτικό κατάστημα Ζακύνθου, Πλατεία 
Διονυσίου Σολωμού 1  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος , στις    21-08-2015  ημέρα 
Παρασκευή   και από ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον 
της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.  
 
3) Δικαίωμα  συμμετοχής: 
 
   3.1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, 

που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της 

παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 

νόμο 2513/1997. 

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη 

νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / 

Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη 

νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα 

πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 

σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 
 
   3.2) Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν 
υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και 
επαγγελματικές τους ικανότητες: 
 
α).Για την οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων στα πλαίσια του 
Ιόνιου Φεστιβάλ Κλασικής μουσικής «Παύλος Καρρέρ», καθώς και υλοποίηση των 
απαραίτητων υποστηρικτικών δράσεων για την πραγματοποίηση,  προβολή και 
καταγραφή των εκδηλώσεων αυτών: 
 
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (φυσικά πρόσωπα - ατομικές επιχειρήσεις ή 
νομικά πρόσωπα) που το αντικείμενο της δραστηριότητας τους περιλαμβάνει τις 
υπηρεσίες διοργάνωσης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ,με 
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αποδεδειγμένη εμπειρία στα ανωτέρω καθώς και στην καλλιτεχνική διεύθυνση 
μουσικών φεστιβάλ , στην δημιουργία πολυμεσικών παραστάσεων , με εξειδίκευση 
στα πολιτισμικά θέματα . 
 
 
 
β).Για τις εργασίες διαμόρφωσης χώρων και αγοράς εξοπλισμού γραφείου: 
 
Επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα - ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα) που το 
αντικείμενο της δραστηριότητας τους περιλαμβάνει τις υπηρεσίες της διαμόρφωσης 
χώρων και  παροχής  εξοπλισμού γραφείου.  
  
4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή 
είτε για το σύνολο των εργασιών, είτε για τα επιμέρους υποέργα με Α/Α 1 και 2 
αντίστοιχα, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά 
επί ποινή αποκλεισμού : 
 
α).Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την εργασία/εργασίες που επιλέγουν(ήτοι σε 
ευρώ 738 για το σύνολο, 664,2 για το πρώτο υποέργο και 73,8 για το δεύτερο 
υποέργο  , η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
 
γ).Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.  
 
δ).Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
ε).Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του     
σε αυτό. 
 
στ).Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της 
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι :  
- έλαβαν  γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους 
αποδέχονται  πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των 
ΟΤΑ , περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή 
ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. 
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 
επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς 
του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
 
ζ). Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία ο 
διαγωνιζόμενος , όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
(όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά στοιχεία και κυρίως ο 
τόπος γέννησης του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του 
διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του 
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απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής του 
δραστηριότητας . Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει 
γεννηθεί στην αλλοδαπή , η αναζήτηση του ανωτέρω αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
 

5) Οι προσφερόμενες εργασίες πρέπει να είναι σύμφωνα με   τις  προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή  και  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  
 
6) Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο 
με το 5% της συνολικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο 
Φ.Π.Α 
 
 
7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού ,μέσα 
σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται 
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
γ) ο αριθμός της διακήρυξης 
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε) τα στοιχεία του αποστολέα  
Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  : 
 
α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά ,  η εγγύηση συμμετοχής  κ.τ.λ. καθώς και άλλα 
τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού . 
 
β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 
σε δύο (2) αντίγραφα. Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και 
κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα διακήρυξη . Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή 
τους νομίμους εκπροσώπους τους.  
‘Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα 
θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες 
δηλώσεις , μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά , εφόσον έχουν 
κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς 
τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει 
παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους -  θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά 
σχετικά με αυτό. 
 
8) Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά υποέργο και 
ανά δράση ως εξής: 
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο), χωρίς ΦΠΑ. 
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β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς 
ΦΠΑ. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην 
του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 
 
9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί 
αποδείξει, στο Δήμο Ζακύνθου (Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος 
) μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή 
διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 11:00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) 
 
10) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 
διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
11) Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Η αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος του διαγωνισμού κηρύσσεται  αυτός που θα 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τις προσφερόμενες εργασίες. Εάν περισσότεροι 
του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 
  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε πέντε ημέρες 
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  με νέα δημοσίευση. Δηλαδή την 28-08-2015  ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. 
 
 
12) Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά, σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών 
κατά μέγιστο,  μετά από υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Ζακύνθου .  
 
13) Οι εργασίες μπορούν να αυξομειωθούν με ανάλογη αυξομείωση του 
προϋπολογισμού. 
 
14) Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα μέσα σε 
χρόνο πέντε (5) ημερών από την εκτέλεση τους. 
 
15) Η συμβατική αξία των εργασιών θα πληρωθεί  στον ανάδοχο  μετά την 
παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή , την υποβολή τιμολογίου και όλων των 
από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
 
16) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 
ασύμφορα για τον Δήμο, ο διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με 
έγγραφες προσφορές μετά από νεώτερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα 
αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 
Επίσης ο Δήμος Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα 
διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν. 
 
17) Τον μειοδότη βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
18) Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων 
του Δήμου και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ημέρα τση Ζάκυθος  », πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
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19) Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
Δήμου Ζακύνθου, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες. 9:00 – 13:00 Διεύθυνση 
Πλατεία Σολωμού 1 Τηλέφωνο 2695361330 FAX 2695361342. 
 

 
20).Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  
209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Γενικά  

Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι Απαράβατοι όροι . 

 

Υποέργο 1 

Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων 

στα πλαίσια του Ιόνιου Φεστιβάλ Κλασικής μουσικής 

«Παύλος Καρρέρ», καθώς και υλοποίηση των 

απαραίτητων υποστηρικτικών δράσεων για την 

πραγματοποίηση,  προβολή και καταγραφή των 

εκδηλώσεων αυτών. 

Α. Συμμετοχή συγκροτημάτων σε εκδηλώσεις: 

 Εκδηλώσεις-Συναυλίες κλασικής μουσικής: 

Δύο (2) εκδηλώσεις – συναυλίες κλασικής μουσικής με σύνολα δωματίου ή 

σόλο. Η μία τουλάχιστον πρέπει να περιλαμβάνει λυρικό τραγούδι. 

 

Β. Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων: 

Multimedia παράσταση βασισμένη στο έργο του Δ. Σολωμού “Η γυναίκα της 

Ζάκυνθος”. Η παράσταση πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει ηχογραφημένη 

αφήγηση, ζωντανή μουσική εκτέλεση και προβολή βίντεο.  
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Γ. Δημιουργία και καταχώρηση διαφημίσεων: 

 Γ1:  

Δημιουργία ακουστικών διαφημίσεων 30 δευτερολέπτων σχετικών με τις 

εκδηλώσεις της προσφοράς  για χρήση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο 

διαδίκτυο.  

 

 Γ2: 

 Δημιουργία ακουστικών διαφημίσεων 20 δευτερολέπτων σχετικών με τις 

εκδηλώσεις της προσφοράς  για χρήση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο 

διαδίκτυο.  

 Γ3: 

 Δημιουργία ακουστικών διαφημίσεων 60 δευτερολέπτων σχετικών με τις 

εκδηλώσεις της προσφοράς  για χρήση σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο 

διαδίκτυο.  

 

Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν πρωτότυπη μουσική (Γ1, Γ2 και Γ3). 

 

Δ. Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το Φεστιβάλ και τη  ζωή του Π. 

Καρρέρ 

 

Η συγκεκριμένη δράση διακρίνεται στα εξής επιμέρους στοιχεία: 

Δ1: Έρευνα/καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών 

στοιχείων: 

Παραδοτέο: Ένα (1) DVD με οπτικοακουστικό υλικό διάρκειας 20' λεπτών το 

οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος  πρέπει να αφορά στη ζωή και 

το έργο του Π. Καρρέρ.  Απαραίτητη είναι η δραματοποιημένη αφήγηση και η χρήση 

ηθοποιών (ερασιτεχνών ή μη) με παραδοσιακές στολές.  

Το 2ο μέρος του ντοκιμαντέρ πρέπει να περιλαμβάνει υλικό από τις εκδηλώσεις 

του φεστιβάλ, συνεντεύξεις,  και στοιχεία για τη γέννηση του συγκεκριμένου 

Φεστιβάλ.  

Δ2: Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών: 

Κατασκευή 6 τουλάχιστον παραδοσιακών στολών για τις ανάγκες της 

δραματοποίησης του ντοκυμαντέρ.  
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Δ3: Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφίσεις κ.λπ.): 

Φωτογραφίσεις και βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων, καθώς και πλάνα πριν και 

μετά από τις συναυλίες, με συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. Τα παραδοτέα θα είναι 

1 βίντεο διάρκειας 60' λεπτών με αμοντάριστα πλάνα, καθώς και 20 φωτογραφίες 

υψηλής ευκρίνειας για κάθε εκδήλωση. 

   

Ε. Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού: 

Ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη διοργάνωση των 

εκδηλώσεων.  

Για τις εκδηλώσεις της δράσης Α απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 2 πυκνωτικά 

μικρόφωνα, κονσόλα και μέσο καταγραφής, δυναμικά μικρόφωνα για τα όργανα, 

μόνιτορ, κονσόλα με 16 κανάλια, 4 Group Busses, μονάδα εφέ και παραμετρικό e.q, 4 

Ηχεία  

Για την εκδήλωση Β απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δυναμικά µικρόφωνα, 

πυκνωτικά µικρόφωνα, µόνιτορ, κονσόλα με 16 κανάλια, 4 Group Busses, μονάδα 

εφέ και παραμετρικο e.q, 4 Ηχεία, ένας προβολέας (Τύπος DLP, (HD), 4000 ANSI 

Lumen) και µία οθόνη για την προβολή οπτικού υλικού.  

ΣΤ. Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης και 

προβολής (φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.): 

 

 Αφίσες 50χ70, Τετραχρωμία Α’ όψη χαρτί βάρους 300γρ  

Τεμάχια: 5.000 

 

 Φυλλάδιο 20σέλιδο τελικής διάστασης Α5(κλειστό) σε 170 γρ. 

illustration ή velvet χαρτί 4χρωμης εκτύπωσης με βιβλιοδεσία καρφίτσα 

Τεμάχια: 1.000 

 

 Έντυπο – flyer  τελικής διάστασης 18,2χ20,4  σε 130γρ. illustration ή 

velvet χαρτί 4χρωμης εκτύπωσης με βιβλιοδεσία δίπλωμα 

Τεμάχια: 10.000 

 4 Πανό σε μουσαμά roll up banner διπλή όψη 2m x 0.85m 

 2 Πανό για τις δύο εισόδους της πόλης διπλή όψη 8m x 1m 
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Υποέργο 2 

Διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμός γραφείου 

 

 

Ζ. Διαμόρφωση χώρων: 

 

Αγορά 200 καθισμάτων θεάτρου με αφρολέξ και μπανέλες στήριξης στην πλάτη. 

Ενδεικτικές διαστάσεις: 38 cm Χ 40 cm Χ 40 cm  

 

Η. Εξοπλισμός γραφείου: 

Laptop (Core i5 /4 GB/1 TB) Αυτόνομη κάρτα γραφικών 2GB 

Έγχρωμος Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

Υποέργο 1 

Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων 

στα πλαίσια του Ιόνιου Φεστιβάλ Κλασικής μουσικής 

«Παύλος Καρρέρ», καθώς και υλοποίηση των 

απαραίτητων υποστηρικτικών δράσεων για την 

πραγματοποίηση,  προβολή και καταγραφή των 

εκδηλώσεων αυτών. 

 

Α. Συμμετοχή συγκροτημάτων σε εκδηλώσεις: €3.000 + ΦΠΑ 23% = €3.690 

Β. Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων: €3.000 + ΦΠΑ 23% = €3.690 

Γ. Δημιουργία και καταχώρηση διαφημίσεων: €3.000 + ΦΠΑ 23% = €3.690 

Δ. Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το Φεστιβάλ και τη  ζωή του Π. Καρρέρ 

€10.000 + ΦΠΑ 23% = €12.300 

Η συγκεκριμένη δράση διακρίνεται στα εξής επιμέρους στοιχεία: 

Δ1: Έρευνα /καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων: 

(€5.000)  

Δ2: Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών: (€3.000) 

Δ3: Παραγωγή εκθεσιακού υλικού (μακέτες, φωτογραφίσεις κ.λπ.): (€2.000) 

Ε. Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού: €3.000 + ΦΠΑ 23% = €3.690 

ΣΤ. Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης και προβολής 

(φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.): €5.000 + ΦΠΑ 23% = €6.150 

 

Υποέργο 2 

Διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμός γραφείου 

Ζ. Διαμόρφωση χώρων: €2.000 + ΦΠΑ 23% = €2.460 

Η. Εξοπλισμός γραφείου €1.000 + ΦΠΑ 23% = €1.230 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει ΦΠΑ 23% 

 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
                   Παύλος Κολοκοτσάς 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Υποέργο 1 
Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων και εκδηλώσεων στα πλαίσια του 

Ιόνιου Φεστιβάλ Κλασικής μουσικής «Παύλος Καρρέρ», καθώς και 

υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών δράσεων για την 

πραγματοποίηση,  προβολή και καταγραφή των εκδηλώσεων αυτών. 

 

Δράση Α. 
Συμμετοχή συγκροτημάτων σε εκδηλώσεις 3.690,00  

Δράση Β. Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων 3.690,00 

Δράση Γ Δημιουργία και καταχώρηση διαφημίσεων 3.690,00 

Δράση Δ. 

(Δ1+Δ2+Δ3) 

Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το Φεστιβάλ και τη  ζωή του 

Π. Καρρέρ 

                                                         (Δ1+Δ2+Δ3) 

12.300,00 

(Δ1+Δ2+Δ3) 

 Δ1 Έρευνα /καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και 

ιστορικών στοιχείων 

6.150  

Δ2 Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών στολών 3.690 

Δ3 Παραγωγή εκθεσιακού υλικού 2.460 

Δράση Ε. Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού 3.690,00 

Δράση ΣΤ. Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση υλικού δημοσιοποίησης 

και προβολής 

6.150,00 

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1  33.210,00 

Υποέργο 2 
Διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμός γραφείου 

 

Δράση Ζ. 
Διαμόρφωση χώρων 2.460,00  

Δράση Η. 
Εξοπλισμός γραφείου 1.230,00 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2      3.690,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 36.900,00 
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