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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Νοµός Κεφαλληνίας                                              Αργοστόλι  24-07-2013  

∆ήµος Κεφαλλονιάς                                              Αριθµ. Πρωτ.: 33010  

Γραφείο ∆ηµάρχου 

Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  

                28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933 

Φαξ: 26710-28515 

email: dimarxos@kefallonia.gov.gr 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “VALORISATION OF THE 
COMMON IDENTITY AROUND THE STONE – V.I.S” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007- 
2013. 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7.6.2010).  

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/80. 
3. Την αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/12-4-2010): ∆ιαχείριση 

Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως έχει τροποποιηθεί µε την αριθµ. 

38411/ΕΥΘΥ 1836/07.09.2011 (ΦΕΚ 2285 Β/13.10.2011) απόφαση. 
4. Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιµότητα των δαπανών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

5. Την υπ. αρίθµ. 525/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς 

σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται η σύµβαση υλοποίησης  του έργου µε 
τίτλο: “Valorisation of the common Identity around the Stone – V. I. S”, 

στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IV. 
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6. Το από 30.12.2011 συµφωνητικό υλοποίησης προγράµµατος – Partnership 
Agreement- µεταξύ των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο µε τίτλο 

“Valorisation of the common Identity around the Stone – V. I. S”. 
7. Την µε αρ. 47/2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς σχετικά µε την ανάληψη δαπάνης υποχρέωσης.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Την έκδοση και δηµοσίευση στο διαδίκτυο πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
διοργάνωσης εθνικού διαγωνισµού µε θέµα την πέτρα, στα πλαίσια 
του έργου “VALORISATION OF THE COMMON IDENTITY AROUND THE 
STONE – V.I.S” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 
(INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013). 
 

2. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος VIS, θα διεξαχθεί παράλληλα σε 
Ελλάδα και Ιταλία, διαγωνισµός για την επιλογή αδηµοσίευτου 
οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιµαντέρ µικρής διάρκειας) µε θέµα «Η 
ταυτότητα γύρω από την πέτρα».  Το αντικείµενο της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών διαφοροποιείται ανάλογα µε τις παρακάτω επιµέρους 
δραστηριότητες:             
 
Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INFOPOINT CENTER): 

Το αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών θα περιλαµβάνει: 

I. Την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το έργο «Αξιοποίηση της 
κοινής   ταυτότητας γύρω από την πέτρα» και συγκεκριµένα µε τον 
εθνικό διαγωνισµό καθώς και την ενηµέρωση για µελλοντικές 
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του έργου. 

II. Το συντονισµό και την παρακολούθηση των ενηµερωτικών δράσεων 
του διαγωνισµού. 

III. Τη συλλογή αιτήσεων συµµετοχής των ενδιαφερόµενων στο 
διαγωνισµό. 

IV. Τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε βάση τις κατατιθέµενες αιτήσεις. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν: 
i. Άριστη γνώση αγγλικών 
ii. Γνώση Η/Υ 
iii. Σχετική εµπειρία σε αντίστοιχο αντικείµενο παροχής υπηρεσιών 
iv. Γνώση ιταλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου “VALORISATION OF THE COMMON 
IDENTITY AROUND THE STONE – V.I.S” την 31.10.2013, ενώ η συνολική 
απασχόληση δε µπορεί να υπερβεί τις 25 ανθρωποηµέρες ή τις 200 ώρες 
συνολικά. Σε περίπτωση αλλαγής της περιόδου διεξαγωγής του 
διαγωνισµού θα υπάρξει και ανάλογη µεταβολή της περιόδου παροχής 
υπηρεσιών της σύµβασης. 
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Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:  

 
Το αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών θα περιλαµβάνει: 

1. Την κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης του διαγωνισµού σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο Miggiano και µε βάση την ισχύουσα ελληνική 

νοµοθεσία  
2. Τον καθορισµό των κριτηρίων αξιολόγησης. 

3. Τη συµµετοχή στην εθνική επιτροπή αξιολόγησης των συµµετοχών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εθνική επιτροπή που θα σχηµατιστεί θα 

είναι υπεύθυνη για την επιλογή των 3 καλύτερων βίντεο σε εθνικό 
επίπεδο.  

4. Τη συµµετοχή στη διεθνή επιτροπή αξιολόγησης των συµµετοχών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διεθνή επιτροπή θα απαρτίζεται από τις 

εθνικές επιτροπές Ελλάδας και Ιταλίας και η οποία θα επιλέξει τους 
τελικούς νικητές του διαγωνισµού, ένας από κάθε χώρα (Ελλάδα - 

Ιταλία). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση επιθυµητό είναι να διαθέτουν τα παρακάτω: 

i. Πανεπιστηµιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση 
ii. Άριστη γνώση αγγλικών 
iii. Εµπειρία σε καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς 
iv. Εµπειρία σε καλλιτεχνική επιµέλεια DVD 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου “VALORISATION OF THE COMMON 
IDENTITY AROUND THE STONE – V.I.S” την 31.10.2013, ενώ η συνολική 
απασχόληση δε µπορεί να υπερβεί τις 20 ανθρωποηµέρες ή τις 160 ώρες 
συνολικά. Σε περίπτωση αλλαγής της περιόδου διεξαγωγής του 
διαγωνισµού θα υπάρξει και ανάλογη µεταβολή της περιόδου παροχής 
υπηρεσιών της σύµβασης. 
 
 
Γ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Α∆ΗΜΟΣΙΕΤΟΥ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 
 

Το αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών θα περιλαµβάνει: 
1. Τη συµµετοχή στην εθνική επιτροπή αξιολόγησης των συµµετοχών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εθνική επιτροπή που θα σχηµατιστεί θα 
είναι υπεύθυνη για την επιλογή των 3 καλύτερων βίντεο σε εθνικό 

επίπεδο.  
2. Τη συµµετοχή στη διεθνή επιτροπή αξιολόγησης των συµµετοχών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διεθνή επιτροπή θα απαρτίζεται από τις 
εθνικές επιτροπές Ελλάδας και Ιταλίας και η οποία θα επιλέξει τους 

τελικούς νικητές του διαγωνισµού, ένας από κάθε χώρα (Ελλάδα - 
Ιταλία). 

 
Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν: 

i. Πανεπιστηµιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση 
ii. Άριστη γνώση αγγλικών 
iii. Επιθυµητή Εµπειρία σε καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς 
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v. Επιθυµητή εµπειρία σε καλλιτεχνική επιµέλεια DVD 
 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου “VALORISATION OF THE COMMON 
IDENTITY AROUND THE STONE – V.I.S” την 31.10.2013, ενώ η συνολική 
απασχόληση δε µπορεί να υπερβεί τις 10 ανθρωποηµέρες ή τις 80 ώρες 
συνολικά. Σε περίπτωση αλλαγής της περιόδου διεξαγωγής του 
διαγωνισµού θα υπάρξει και ανάλογη µεταβολή της περιόδου παροχής 
υπηρεσιών της σύµβασης. 
 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν 
δελτίο απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 
 

3. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται µέχρι το ποσό των δέκα χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (10.400€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.  Το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) για την παροχή 
υπηρεσιών λειτουργίας και γραµµατειακής υποστήριξης του κέντρου 
πληροφοριών (infopoint center), τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) για την 
παροχή υπηρεσιών συντονισµού του εθνικού διαγωνισµού για την επιλογή 
αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού και χίλια τετρακόσια ευρώ 
(1.400€) για τη συµµετοχή ως µέλος της εθνικής και διεθνούς επιτροπής 
αξιολόγησης στο διαγωνισµό. 
 

4. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από το φορέα υλοποίησης του 
προγράµµατος η µετακίνηση του αναδόχου εκτός έδρας, οι δαπάνες του 
ταξιδίου και της διαµονής θα καλύπτονται από τις αντίστοιχες δαπάνες του 
προγράµµατος. Σε καµία περίπτωση δε θα καλύπτεται εκτός έδρας 
αποζηµίωση.  

 
5. Η καταβολή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 

70.7425.26 µε τίτλο «Υπηρεσίες διοργάνωσης εθνικού διαγωνισµού µε 
θέµα την πέτρα», του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013. 

 
6. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη 

του χρονοδιαγράµµατος του έργου “VALORISATION OF THE COMMON 
IDENTITY AROUND THE STONE – V.I.S” την 31.10.2013. Σε περίπτωση 
αλλαγής της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισµού θα υπάρξει και 
ανάλογη µεταβολή της περιόδου παροχής υπηρεσιών των συµβάσεων. 

 
7. Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, 

∆/νση: Παν. Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι 28100 έως τις 31 Ιουλίου 2013 και 
ώρα 14:00 µ.µ. 

I. Αίτηση συµµετοχής στην εν λόγω πρόσκληση. 
II. Αποδεικτικά έγγραφα επαγγελµατικής εµπειρίας. 
III. Βιογραφικό σηµείωµα µε συνοπτική περιγραφή των σπουδών και 

της επαγγελµατικής εµπειρίας τους. 
IV. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. 
V. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
 

8. Η ανάθεση του Έργου στον/στην Ανάδοχο γίνεται µε Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 

9. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
www.kefallonia.gov.gr. 
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10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι δύναται να απευθύνονται 

στην κα. Γαρµπή Σοφία, µέλος της οµάδας διοίκησης – υλοποίησης του 
έργου και στα τηλ. 26710 22933 και 26710 26342. 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης 
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