
                                                           Θεσ/νίκη 9/7/2020
                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ : 176 

Δ/νση: Βας. Όλγας 198

ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Τηλ: 2310 602599  641277

e-mail: kepothe  @  otenet  .  gr   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα:  «  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής  προσφορών  για  την  ηχητική

κάλυψη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου

23 Αυγούστου – 9 Σεπτεμβρίου 2020, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Κριτήριο αξιολόγησης : Η χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός:   15.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24%

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών : Από 9/7/2020  έως  15/7/2020 και ώρα  14:00 μ.μ

στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Βας. Όλγας 198  ισόγειο ή με αποστολή

ηλεκτρονικού  μηνύματος  στη  διεύθυνση   kepothe  @  otenet  .  gr    στο  οποίο  θα  επισυνάπτεται

υπογεγραμμένο  το  αρχείο  της  οικονομικής  προσφοράς  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  την

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της πρόσκλησης.

Προσφορές  οι  οποίες  θα  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  θεωρούνται

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Το  Κέντρο  Πολιτισμού  Θεσσαλονίκης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας θα

πραγματοποιήσει  για  δεύτερη  χρονιά  το  «Φεστιβάλ  Επταπυργίου».  Φέτος  το  Φεστιβάλ  θα

διεξαχθεί στην Μονή Λαζαριστών   από 23 Αυγούστου – 9 Σεπτεμβρίου 2020

Το Κέντρο Πολιτισμού προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της ηχητικής κάλυψης

των εκδηλώσεων  του Φεστιβάλ Επταπυργίου  προκηρύσσει  διαδικασία απευθείας ανάθεση με
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κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της

τιμής.

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης  A.E. έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄  αρ. 1, 10/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

2.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  118  παρ.  1  του   Ν.4412/2016  ‘’Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’

3.Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  (ΦΕΚ112/Α΄/13-7-2010)  ‘’Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών

οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει

4.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων-Αντικατάσταση του

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

και άλλες διατάξεις’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2-2-2014)

5. Το υπ΄  αριθμ. 159/6-7-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006974459)  πρωτογενές αίτημα

6. Την υπ΄  αριθμ. 11, 12/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006992068) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη  

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία είναι  ανοικτή,  επί  ίσους όρους,  σε όσους πληρούν τις

νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση και διαθέτουν

την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους, τις προϋποθέσεις

και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς για τους οποίους υπάρχει εις βάρος τους

τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  για  λόγους  όπως  αυτοί  αναφέρονται  στο  άρθρο  73  του

Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο  του  έργου  περιλαμβάνει  την  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  προμηθεύει  και  να

τοποθετεί εξοπλισμό ήχου στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Επταπυργίου ώστε να είναι δυνατή από

τεχνική υποστήριξη η διεξαγωγή τους. 

  Η σύναψη σύμβασης για το Φεστιβάλ Επταπυργίου αφορά τις κάτωθι εκδηλώσεις με τον εξής

εξοπλισμό: 
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FOH
• PA ικανό να καλύψει κερκίδα 1200 ατόμων (αποστάσεις όπως κάτοψη)

Speakers: L Acoustic 800 (ή D&B ή Meyer ή HK) , θα πρέπει τα ηχεία να κατανεμηθούν 
ανάλογα στο χώρο ώστε να δημιουργηθεί ίδια ακουστική αίσθηση σε όλη την πλατεία , delay 
απαραίτητο.
Console: Ψηφιακές: Midas Pro  (ή αντίστοιχη: Avid Venue ή Digico ή Soundcraft) 
ΟΧΙ Behringer
• Ανάλογα περιφερειακά
• Front Fill: 5X Front fill speakers

BACK STAGE
• Monitors: L Acoustic (ή Nexo ή D&B ή  Meyer) (8 ή 10 ιντσών για διακριτικότερη 

παρουσία στην σκηνή) & Side Monitor
• H xρήση ακουστικών ή in-ear monitor προτείνεται για αποφυγή τοποθέτησης μεγάλου 

αριθμού monitor στο πατάρι. 
• Monitor console: Ψηφιακές :Midas Pro 2 ή (Digico ή Soundcraft)

Περιγραφή Εκδηλώσεων

1. Συναυλία Μ. Φραγκούλη (5 μουσικοί-4 τραγουδιστές)   
22/8/20 Πρόβα, 23/8/20 & 24/8/20 Παραστάσεις 

• πιάνο 
• Κιθάρα
• Μπάσο
• Κρουστά
• Ντράμς
• 4 φωνές

Αποστέλλεται αυτούσιο rider

2. Μεγάλες Φωνές   
25/8/20 & 26/8/20  Πρόβες, 27/8/20 & 28/8/20 Παραστάσεις 

• Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θες/νίκης (40 περίπου όργανα ). Λόγω εκτάκτων 
μέτρων θα υπάρχει απόσταση 1,5 μ μεταξύ των μουσικών. Αυτό θα επιφέρει 
επιπλέον μικροφωνική ενίσχυση και θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερα  όργανα
απ’ ότι συνήθως με τα ανάλογα μικρόφωνα . Επισυνάπτεται ανάλογο ενδεικτικό 
rider.

• Επιπλέον μουσικοί (κιθάρα, μαντολίνο, ακορντεόν κλπ) σύνολο περίπου 7
• Drums
• 4 Τραγουδίστριες (ασύρματα χειρός sennheiser ή ανάλογα)

3. Ο Μπετόβεν …αλλιώς  
29/8/20 Πιθανή  Πρόβα , 30/8/20 Παράσταση 

• Πιάνο με ουρά DPA 4099P
• Συνθεσάιζερ (Radial DI)
• ντραμς (Η κάλυψη για τον κ. Φραγκούλη μας καλύπτει)
• κοντραμπάσο (D112 & SM57)
• κρουστά (Η κάλυψη για τον κ. Φραγκούλη μας καλύπτει)

ΑΔΑ: Ψ0ΑΓΟΡ84-ΞΡΙ



• σαξόφωνο (SM 57)
• ηλεκτρική κιθάρα (Fender Twin ή VOX AC30) (DI & SM 57 or 58)
• 2 φωνές (αντρική + γυναικεία) (ασύρματα χειρός sennheiser ή ανάλογα)
• Άρπα (DPA 4099P & SM57)
• Σύνολο 5 φωνών  (SM 57)

4. Βραδιά Ποίησης_Καββαδίας  
1/9/20  Πρόβα , 2/9/20 & 3/9/20 Παραστάσεις

• Όπως Εκδήλωση 2  (συμφωνική ορχήστρα ΜΟΥΣΑ, επιπλέον έντεχνη Ορχήστρα)
• Αποστέλλεται αυτούσιο rider της έντεχνης ορχήστρας (Ματσίγκος)

5. Άρπες  
6/9/20  Πρόβα , 7/9/20 Παράσταση 

• 9 Άρπες (DPA 4099P & SM57)
• Κρουστά (1 μουσικός), κρουστά (Η κάλυψη για τον κ. Φραγκούλη μας καλύπτει)
• 1 κλαρινέτο  (DPA 4099 ή SM57 ή C414)

6. ΚΟΘ (Κονσέρτο βιολί Μπετόβεν)  
8/9/20  Πρόβα , 9/9/20 Παράσταση

• Όπως Εκδήλωση 2   Συμφωνική Ορχήστρα (45 περίπου όργανα )

Προσωπικό

Ανάλογο προσωπικό για στήσιμο και αποξήλωση όλων των παραπάνω στις 20 &21/8 και 10/9
αντίστοιχα.
Κατά την διάρκεια των προβών και των παραστάσεων θα υπάρχουν οι παρακάτω

• 1 Χειριστής κονσόλας ήχου
• 1 Χειριστής κονσόλας φωτισμού
• 1 Ηλεκτρολόγος Σκηνής (+ Follow spot όπου απαιτείται)
• 1 Ηχητικός stage

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α) Ενοικιαζόμενος ηχητικός εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός  που  θα  διατίθεται  θα  πρέπει  να  έχει  τα  παραπάνω χαρακτηριστικά  ή  να  είναι

παρόμοιων  προδιαγραφών.  Ο   προμηθευτής  θα  πρέπει  να  αναφέρει  και  να  περιγράφει  στην

προσφορά του τον τύπο – μοντέλο της κάθε συσκευής και να παραδίδει τον εξοπλισμό σε άριστη

λειτουργική κατάσταση.

Β) Εγκατάσταση εξοπλισμού
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Η  εγκατάσταση  του  ηχητικού  εξοπλισμού  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται  από  πιστοποιημένο

τεχνικό προσωπικό στην ειδικότητα ηχολήπτη από δημόσιο φορέα.  Ο τεχνικός υποχρεούται  να

επιβλέπει και να είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του εξοπλισμού καθ΄  όλη τη διάρκεια της

εκδήλωσης.

Γ) Κανόνες ασφαλείας

Βασική αρχή είναι η προστασία της ζωής των ανθρώπων που βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης.

Στις προσφορές θα πρέπει να κατατεθεί και ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η κάθε εταιρία θα πρέπει να

διαθέτει  τον  απαραίτητο  βοηθητικό  εξοπλισμό  που  χρειάζεται  σε  κάθε  εγκατάσταση  ώστε  να

διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων και η ασφάλεια συμμετεχόντων και κοινού.

Εκτεθειμένα καλώδια σε σημεία διέλευσης πρέπει να τοποθετούνται σε κανάλια υψηλής αντοχής,

πίνακες παροχής ρεύματος να διαθέτουν διακόπτη διαφυγής ρεύματος.

Η ενοικίαση και εγκατάσταση του εξοπλισμού  θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προδιαγραφές ώστε

να θεωρείται νόμιμη.

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.  Το  κόστος,  η  προμήθεια  και  η  μεταφορά  του  εξοπλισμού,  οι  εργασίες,  οι  αμοιβές  του

προσωπικού και γενικά όλων όσων θα απαιτηθούν για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκτέλεση των

εργασιών  και  εγκατάσταση του παραπάνω περιγραφόμενου εξοπλισμού αποτελούν  ευθύνη  του

Αναδόχου, ο οποίος θα τα προμηθευτεί με μέσα δικά του και το κόστος τους συμπεριλαμβάνεται

στον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του

για την προστασία τόσο του προσωπικού και των συνεργατών του, όσο και του προσωπικού και

των πραγμάτων και εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

 3.  Το  εργατικό  προσωπικό  που  τυχόν  θα  χρησιμοποιήσει  ο  Ανάδοχος  θα  ευρίσκεται  και  θα

εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα. 

4.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  ασφάλιση  του  ιδίου  και  του  προσωπικού  που  θα

χρησιμοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβατικών του υποχρεώσεων με την Αναθέτουσα Αρχή

και τον βαρύνουν κάθε είδους αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις του ιδίου και του

προσωπικού του, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της παρούσας

πρόσκλησης. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν

το προσωπικό του Αναδόχου κατά την εργασία του και την εν γένει παραμονή του στον χώρο

εκτέλεσης των εργασιών.

 6. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση σε κάθε είδους παρατηρήσεις που θα του

υποδειχθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων  Θεσσαλονίκης 
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7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση τυχόν κακοτεχνιών, φθορών ή ζημιών που

ενδέχεται να προξενηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών του και ευθύνεται για κάθε είδους

κακοτεχνία, ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων της Αναθέτουσας Αρχής που ενδέχεται να

συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών του

8. Μετά το πέρας των εργασιών, όλη η περιοχή θα παραδοθεί με ευθύνη του Αναδόχου, σε άριστη

κατάσταση, καθαρή (αφού απομακρυνθούν από αυτή οποιαδήποτε άχρηστα υλικά προκύψουν κατά

τη διάρκεια των εργασιών) και απόλυτη λειτουργικότητα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα εξής δικαιολογητικά:

1. Οικονομική  προσφορά 

2. Τεχνική Μελέτη

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν για τον Ανάδοχο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73

παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής: 

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,

Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  από  τους  διαχειριστές,  iii)  Στην  περίπτωση  Α.Ε.  από  τον  εκπρόσωπό  της.  Ως

εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή

το πρακτικό εκπροσώπησής της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης

συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  iv)  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση

νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Άννα Μυκωνίου                                                                 -Η-
                                                             Πρόεδρος του

                                                             Διοικητικού Συμβουλίου
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