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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι  19-10-2012 

Νοµός Κεφαλληνίας                                                Αριθµ. Πρωτ.: 44713 

∆ήµος Κεφαλλονιάς                                                     

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 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (DVD) 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. 194/2012 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 της δράσης «∆ηµιουργία 
συλλογής φωτογραφιών και παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων 
(DVD)», του έργου “Valorisation of the common Identity around the 
Stone – V. I. S” ή «Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την Πέτρα 
- V. I. S», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG IV Greece 
– Italy 2007 – 2013). 

2. Αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι: 

I. Η συνεργασία µε τον Υπεύθυνο χάραξης πολιτικής (Institutional 
Policy Maker) και µε την Θεσµική ∆ιασυνοριακή Επιτροπή του 
έργου (Institutional cross border board) για τον εντοπισµό των 
σηµείων ενδιαφέροντος που θα συµπεριληφθούν στο 
αρχιτεκτονικό-καλλιτεχνικό λεύκωµα και στο dvd που θα 
δηµιουργηθούν µε στόχο την ανάδειξη των πέτρας ως µέσο 
καλλιτεχνικής έκφρασης στην περιοχή της Κεφαλονιάς και της 
Ζακύνθου αλλά και στην περιοχή της Απουλίας της Ιταλίας. 

II. Η φωτογράφηση των σηµείων ενδιαφέροντος που θα επιλεχθούν  
να προβληθούν. 

III. Η παραγωγή φωτογραφικών αρχείων σε µορφή tiff, πλήρως 
επεξεργασµένων και ανοικτών προς χρήση. 

IV. Η δηµιουργία της παρουσίασης  από φωτογραφίες (slight show), 
συνοδευόµενη από τα απαραίτητα κείµενα (σε ελληνική, αγγλική 
και ιταλική γλώσσα) που θα συµπεριληφθεί στο DVD. Η εν λόγω 
υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί σε  συνεργασία µε τον ανάδοχο, που 
θα αναλάβει την αντίστοιχη δράση για την περιοχή της Απουλίας 
της Ιταλίας.  

V. Η δηµιουργία της µακέτας της θήκη και του ψηφιακού δίσκου 
(DVD). Η εν λόγω υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί σε  συνεργασία µε 
τον ανάδοχο, που θα αναλάβει την αντίστοιχη δράση για την 
περιοχή της Απουλίας της Ιταλίας. 

VI. Την αναπαραγωγή 250 DVD (Θήκη και ψηφιακός δίσκος) 

3. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται µέχρι το ποσό των έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (6.555€) συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.   
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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 ως εξής: 4.000€ σε βάρος 
του Κ.Α. 70.7425.30 µε τίτλο «∆ηµιουργία συλλογής φωτογραφιών έργων 
αρχιτεκτονικής από πέτρα και παραγωγή ψηφιακών αντιγράφων (DVD) – 
συµπεριλαµβανοµένης της µετάφρασης», και 2.555€ σε βάρος του Κ.Α. 
70.7425.21 µε τίτλο «∆απάνες εκτύπωσης» του προϋπολογισµού του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2012. 

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 30.03.2013. Η συνολική 
απασχόληση δε µπορεί να υπερβεί τις 20 ανθρωποηµέρες ή τις 160 ώρες 
συνολικά. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τόσο φυσικά όσο και νοµικά πρόσωπα των 
οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση 
αντικείµενο παροχής υπηρεσιών. 

8. Μέσα στο φάκελο του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαµβάνονται:  
• Αίτηση συµµετοχής µε τα στοιχεία του υποψηφίου,  
• Επικυρωµένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής 

ταυτότητας,  
• Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην αρµόδια ∆ΟΥ, 
• Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ικανότητα και η διαθέσιµη 

υλικοτεχνική υποδοµή υποστήριξης του υποψηφίου,  
• Βιογραφικό σηµείωµα.   

9. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να 
υποβάλλουν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ∆/νση: Παν. Βαλλιάνου 7, Αργοστόλι 
28100 σφραγισµένη την προσφορά τους, αναγράφοντας στο εξωτερικό του 
φακέλου τον αριθµό της παρούσας πρόσκληση και τα στοιχεία του 
αποστολέα έως την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 
µ.µ. 

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

11. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kefallonia.gov.gr.  

12. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι δύναται να απευθύνονται 
στην κα. Γαρµπή Σοφία, µέλος της οµάδας διοίκησης – υλοποίησης του 
έργου και στο τηλ. 26710 22933. 

 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης 


