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                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ : 525 
 

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 φωτιστική 

κάλυψη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου 

17/6-19/7/2022 , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» 

 

Κριτήριο αξιολόγησης : Η πιο συμφέρουσα  τιμή  

 

Προϋπολογισμός:   15.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% 

 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών : από 14 Απριλίου έως 19 Απριλίου 2022 και ώρα  15:00 

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 μαζί με όλα τα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 5. 

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

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα 

πραγματοποιήσει για τρίτη χρονιά το «Φεστιβάλ Επταπυργίου», ένα θεσμό για την πόλη της 

Θεσσαλονίκης αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου θα 

γίνει  στην εσωτερική αυλή του βυζαντινού φρουρίου του Επταπυργίου, ιστορικού μνημείου της 

πόλης και εγγεγραμμένου μνημείου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO. 

«Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ» 
ΑΔΑΜ:22PROC010396179 



Το Κέντρο Πολιτισμού προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες της φωτιστικής κάλυψης 

των εκδηλώσεων  του Φεστιβάλ Επταπυργίου το οποίο θα διεξαχθεί από 17/6-19/7/2022, 

προκηρύσσει διαδικασία απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την δυνατότητα του 

αναδόχου για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την 

οικονομική του προσφορά- την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)". 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης  A.E. έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄  αρ. 1, 5/2022 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. 479/7-4-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010348786)  πρωτογενές αίτημα 

6. Τo υπ΄ αριθμ. 481/7-4-2022 εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010349017)  

 

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 για τη φωτιστική κάλυψη στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Επταπυργίου ώστε 

να είναι δυνατή από τεχνική υποστήριξη η διεξαγωγή τους.  

 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Α) Ενοικιαζόμενος ηχητικός εξοπλισμός 
 
Ο εξοπλισμός που θα διατίθεται θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης 

και 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 
 
Η εγκατάσταση του ηχητικού εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο 

τεχνικό προσωπικό. 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 και των ζώων που βρίσκονται στο χώρο της εκδήλωσης.  

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. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 

εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης οπτικοακουστικού εξοπλισμού. 

 

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  



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. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας  σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά σας  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή 

3. Φωτοαντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος ή Στοιχεία μητρώου επιχείρησης όπως είναι 

καταχωρημένα στο TAXIS οικονομολογικών δραστηριοτήτων.  

4. Ποινικό Μητρώο 

5.Φορολογική ενημερότητα. 

6.Ασφαλιστική ενημερότητα 

 

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

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

 

          

                                                                                              Καζαντζίδης Παντελής 

 
 

    Ακολουθούν  οι τεχνικές προδιαγραφές               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                -O- 
                                                             Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                             
 



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

  
•        12 Χ θεατρικούς προβολείς ETC 750W  15΄-30΄ zoom profile). 

•         8 X  θεατρικούς προβολείς ETC 575W  25΄-50΄ Junior). 

•         8Χ θεατρικούς προβολείς PC 1200W  with Barn Doors.   

•         8  θεατρικούς προβολείς ETC ή τύπου ETC 750W (19΄ profile).    

•         4X MOVING HEAD WASH LED  

•         10X προβολείς PAR64 (lamp CH61), (FloodLight 1 Kw) 

•          8X  προβολείς PAR LED RGBW 

•         7Χ S. BEΑM R10. 

• 2 Χ θεατρικά κανόνια  

•         4 STAND BOOMS 2 μέτρα ύψος, 50 εκατοστά πλάτος. 

•         4 Χ Τρίποδη βαση φωτισμου. 

•         1 Χ κονσόλα φωτισμού Grandma2.  Avolite. ChamSys. 

•         48 CHANNEL DIMMER 2KW 

•         45 Χ φωτάκια αναλογίων ντιμαριστά. 

•         Κάλυψη με τα ανάλογα LED φωτιστικά σώματα για τον επαρκή και ασφαλή 

φωτισμό των εισόδων και εξόδων των θεατών από το μνημείο. 

•         Κάλυψη με 2 διάχυτα φωτιστικά σώματα  LED  τοποθετημένα στις επάλξεις ώστε 

να ενισχύσουν τον φωτισμό του βορείου πάρκινγκ αυτοκινήτων των θεατών. 

•         Κάλυψη  με τα ανάλογα LED φωτιστικά σώματα για τον επαρκή και ασφαλή 

φωτισμό των καμαρινιών και των εξωτερικών χώρων αυτών. 

•         Ανάλογος πίνακας παροχής, συν υποπίνακες, συν ανάλογες των φορτίων Παροχές, 

συν Μούλτι καλώδια, συν Καλώδια, συν καλώδια σημάτων.  

•         Επίσης το ξεφόρτωμα, το στήσιμο των φωτιστικών σωμάτων στα σημεία που θα σας 

υποδειχθούν μέσα στο χώρο, με το ανάλογο προσωπικό ώστε να ακολουθηθεί το 

προβλεπόμενο πρόγραμμα που θα σας γνωστοποιηθεί, σεβόμενοι το μνημείο και όλους 

τους κανόνες ασφαλείας.  

•         Χειριστής κονσόλας φωτισμού συν 2 βοηθοί  για όλη την διάρκεια των προβών και 

παραστάσεων και μετά το πέρας αυτών με το ανάλογο προσωπικό ξήλωμα και φόρτωμα 

όλων των υλικών 

• Χειριστές θεατρικών κανονιών για 7 ημέρες. 20-21-22 Ιουνίου και 7-8-9-10 

Ιουλίου 

 
 
 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
1. Σαββόπουλος… γεννήθηκα στη Σαλονίκη 
17-18 Ιουνίου  Παραστάσεις / 15-16 Ιουνίου πρόβες   
Συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και τον Διονύση Σαββόπουλο 
 
 
2. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω 
      21-22 Ιουνίου  Παραστάσεις / 13-14-20 Ιουνίου πρόβα   
Θεατρική παράσταση με 10 ηθοποιούς μουσικό σχήμα και 4 τραγουδιστές 
 
 
3. Μεγάλες Φωνές  
26-27 Ιουνίου  Παραστάσεις / 23-24-25 Ιουνίου πρόβες   
Συναυλία με τη MOYSA Συμφωνική Ορχήστρα Νέον Μεγάρου Μουσικής και τις 
Φαραντούρη, Πασπαλά, Μπάμπαλη, Σιαμαντά 
 
 
4. Ρέκβιεμ για τη Σμύρνη 
4-5 Ιουλίου  Παραστάσεις / 28-29-30 Ιουνίου, 1 & 3 Ιουλίου πρόβες   
Συναυλία με την ΚΟΘ 
 
 
5. Γκαλά όπερας  
με τον μεξικανό τενόρο Ρεμόν Βάργκας 
10 Ιουλίου  Παραστάσεις / 7-8-9 Ιουλίου πρόβες   
 
 
6. Άρπες 
13-14 Ιουλίου  Παραστάσεις / 11-12 Ιουλίου πρόβα   
 
 
7. Βραδιά Ποίησης - Καταραμένοι ποιητές 
18-19 Ιουλίου  Παραστάσεις / 15-16-17 Ιουλίου πρόβες   
Μουσική παράσταση με ενδιάμεσα κείμενα 


