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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ» -ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ 2017
με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης

ΤΟ

ΓΕΝΙΚOI ΟΡΟΙ
Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για το έργο, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση για
την αναλυτική περιγραφή της Ανάδειξης Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου
Κοζάνης- Λασσάνεια 2017.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας
ανάθεσης)
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εργασίες Ανάδειξης
Πολιτιστικού αποθέματος, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα και αποτελούν
αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στην ΚΔΒΚ το
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 12:00μ.μ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης
για την Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Κοζάνης-Λασσάνεια
2017
β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν
στην ΚΔΒΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 12:00μ.μ
(έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα
αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
τη συνημμένη τεχνική περιγραφή.
Οι ενδιαφερόμενοι επίσης μπορούν να απευθύνονται στη βιβλιοθήκη
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προσωπικού στα
τηλ. 24610.49319 – 24613.50434

Παναγιώτης Πτωχούλης
Αντιπρόεδρος ΚΔΒΚ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ / ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Θέμα:« ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
Η Κοβεντάρειος Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης προκειμένου να γνωστοποιήσει
και να προωθήσει το έργο της στο ευρύ κοινό, θα πραγματοποιήσει
εκδηλώσεις, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, σε συνεργασία με
τον ΟΑΠΝ και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης σύμφωνα με μνημόνιο συνεργασίας
των φορέων (απόφαση Δ.Σ αρ. 24/2017).
Ως μέρος της αποστολής της ΚΔΒΚ είναι η καταγραφή, η αρχειακή
επεξεργασία, η προβολή και ανάδειξη της πνευματικής δραστηριότητα της
περιοχής. Το παρακάτω πρόγραμμα εντεταγμένο στον Κ.Α.Ε. «Ανάδειξη του
Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Κοζάνης» έχει σκοπό να επισημάνει τις
δυνατότητες και την εμβέλεια της τοπικής δημιουργίας και να μετατρέψει την
Δημοτική Βιβλιοθήκη , όπως αυτό ορίζεται από τις λειτουργίες του νέου κτιρίου
της, σε κεντρική δομή πολιτισμού (ΦΕΚ/τεύχος β΄ 906/ 20-03-2017)
τροποποίηση συστατικής πράξεις της ΚΔΒΚ). Συμπληρωματικά σε
συνεργασία και χωρίς να επικαλύπτει τις λειτουργίες των άλλων δύο
οργανισμών, η Βιβλιοθήκη συνδράμει στο πλαίσιο της συστατικής λειτουργίας
της, εκπληρώνοντας τον λόγο ύπαρξή της. Από τις σημαντικότερες δράσεις
που θα πραγματοποιηθούν από 25/06/2017 έως 05/09/2017 είναι και τα
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Λασσάνεια 2017.
Τα Λασσάνεια 2017 είναι ένας από τους κορυφαίους και μακροβιότερους
πολιτισμικούς θεσμούς της πόλης μας, που συνδυάζουν τη θέαση με τη
δημιουργία, τη διασκέδαση με τον προβληματισμό, την παράδοση με το
σύγχρονο. Έχουν στόχο να ενημερώσουν, να ψυχαγωγήσουν, να
προβληματίσουν αλλά και να προσφέρουν βήμα έκφρασης στην τοπική
καλλιτεχνική δημιουργία. Διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 1984 ως
αθλητικές εκδηλώσεις ενώ στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν με λαογραφικές,
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις (χορός, θέατρο, συναυλίες, κ.α.). Στη
δεκαετία του 1990 και του 2000 επεκτάθηκαν και απλώθηκαν χρονικά σε όλη
τη διάρκεια του έτους περιλαμβάνοντας θεματικές ενότητες, αφιερώματα και
πλούσιες δράσεις. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
Προβολές ταινιών, σε μια προσπάθεια αναβίωσης του θερινού σινεμά ως
ένας ποιοτικός εναλλακτικός τρόπος ψυχαγωγίας,
Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών θα ανοίξουν τις πόρτες δύο ιστορικών χώρων
στα παιδιά της πόλης. Στη Δημοτική Χαρτοθήκη (Αρχοντικό Λασσάνη) θα
πραγματοποιηθεί έκθεση που θα περιλαμβάνει μικρογραφίες με θέμα το
θέατρο σκιών καθώς και έγχρωμες και διάτρητες-σκαλιστές φιγούρες του
θεάτρου σκιών κατασκευασμένες με την παραδοσιακή τεχνική. Στον αύλειο
χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας θα πραγματοποιηθούν 2
παραστάσεις Θεάτρου Σκιών για τα παιδιά της πόλης, δίνοντάς τους την
ευκαιρία να διασκεδάσουν με μια λαϊκή και αυθεντική μορφή τέχνης.
Οι παραστάσεις των τοπικών θεατρικών σχημάτων στοχεύουν αφενός να
φέρουν το θέατρο κοντά στους δημότες, στο χώρο που ζουν, στις γειτονιές
τους αλλά και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Κοζάνης και
αφετέρου να ενισχύσουν τους συντελεστές (ηθοποιούς, τεχνικούς,
σκηνοθέτες, μουσικούς, φωτιστές) που και δραστηριοποιούνται και
δημιουργούν στην Κοζάνη:
Mε την παράσταση η «Μαζώχτρα» από το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, το Θέατρο θα
πάει στις γειτονιές της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.
Είναι ένας τρόπος να αναδειχθεί η θεατρική τέχνη με άμεσο και ζωντανό
τρόπο. Να πάει το θέατρο στους πολίτες, στο χώρο που ζουν, στο σημείο
αναφοράς τους: τη γειτονιά. Να ξαναζωντανέψουν έτσι οι γειτονιές και να
έρθουν πιο κοντά οι κάτοικοί της. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί σε 15
γειτονιές στην πόλη και στις τοπικές κοινότητες.
Η παράσταση «Ο Ναστρεντίν Χότζας και η Χύτρα» από το ΘΕΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟ
Κοζάνης θα παρουσιαστεί σε 5 τοπικές κοινότητες του Δήμου Κοζάνης. Στόχος
να μπορέσουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε
Θέατρα της πόλης, να ψυχαγωγηθούν μέσα από τη θεατρική τέχνη. Επιπλέον,
να μπορέσουν οι τοπικοί δημιουργοί να αναδείξουν το ταλέντο και τη
δημιουργικότητά τους.
Jazz Festival
Το Jazz festival είναι αποτέλεσμα της δυνατής σχέσης που έχει
αναπτυχθεί ανάμεσα στη Jazz και στην πόλη της Κοζάνης. Μια πόλη με
μουσική κουλτούρα ιδιαίτερα αναπτυγμένη, με κορυφαίους μουσικούς
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που διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και κοινό να του
αρέσει να πειραματίζεται μουσικά. Το πρώτο Jazz festival έλαβε χώρα
στην Κοζάνη τον Σεπτέμβριο του 2013 ενώ τo δεύτερο έγινε το
Σεπτέμβρη του 2015 με συνδιοργανωτές το Δήμο Κοζάνης, τον
Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας και την υποστήριξη
του Συλλόγου Φίλων της Jazz στην Κοζάνη. Το 2016 διοργανώθηκε ένα
διήμερο Jazz . Οι διοργανώσεις αυτές κατέστησαν το Jazz festival
έναν νέο θεσμό που εξελίσσεται και έρχεται να καλύψει την ανάγκη των
μουσικών της πόλης να αναδείξουν το ταλέντο τους αλλά και να
προσκαλέσουν στην πόλη καταξιωμένους μουσικούς κάνοντάς την
πόλο έλξης για τους απανταχού λάτρεις της Jazz μουσικής.
Ηχοφωτιστική κάλυψη
Οι εκδηλώσεις των Λασσανείων (παραστάσεις θεατρικές, θεάτρου
σκιών, Jazz Festival) απαιτούν ηχοφωτιστική κάλυψη προκειμένου να
είναι τεχνικά και καλλιτεχνικά άρτιες. Αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία
με επαγγελματία ηχολήπτη και φωτιστή, δεδομένου πως ο Δήμος δεν
διαθέτει εξειδικευμένο υπάλληλο ούτε και ηχοφωτιστικό σύστημα.
Επιμέλεια Οργανώσεων
θα αναλάβει τον συντονισμό και προγραμματισμό των δράσεων καθώς
και τις αμοιβές τους.
Για τις παραπάνω Δράσεις και τις ανάγκες τους θα χρειαστεί καθώς επίσης
και η εκτύπωση αφισών για την προβολή του Θεσμού τα οποία θα καλυφτούν
από το Δελτίο Τεχνικού Πόρου.
Για τα παραπάνω θα δεσμευθεί :
Κωδικός
06.10.00.1314.0006

Ονομασία κωδικού
&αιτιολογία
Ανάδειξη Πολιτιστικού
Αποθέματος Δήμου
Κοζάνης έργο 6, υποέργο
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Ποσό
20.000,00 €

1. Ειδικότερα για την υλοποίηση του υποέργου θα χρειαστούν σύμφωνα
με το τεχνικό δελτίο του έργου 6, υποέργο 1 << Ανάδειξη Πολιτιστικού
Αποθέματος Δήμου Κοζάνης>> που ενέκρινε το Δ.Σ της ΚΔΒΚ με την
αριθμ. 28/2017 απόφασή του:

Α/Α

ΥΛΙΚΟ

Αριθμός

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

3

ΠΟΣΟ
1

Αφίσες σε χαρτί 120 γρ.,
διάσταση 50x70εκ.(5
εκτυπώσεις) αφισοκόλληση
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3

600

Δημοτική Χαρτοθήκη
έκθεση που θα
περιλαμβάνει
Παραστάσεις Θέατρο Σκιών
μικρογραφίες με θέμα
το θέατρο σκιών
καθώς και έγχρωμες
και διάτρητεςσκαλιστές φιγούρες
του θεάτρου σκιών
κατασκευασμένες με
την παραδοσιακή
τεχνικήκαι 2
παραστάσεις Θεάτρου
Σκιώνστο Μουσείο
Σύγχρονης Τοπικής
Ιστορίας
Παραστάσεις ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

400,00

1.100,00

20 παραστάσεις σε
γειτονιές της πόλης
και σε τοπικές

5.000,00

κοινότητες

4

Παραστάσεις τοπικών
Θεατρικών σχημάτων

5 παραστάσεις που
θα πραγματοποιηθούν
σε τοπικές κοινότητες.

2.000,00

Θα
πραγματοποιηθούν
στον αύλειο χώρο του
Δημοτικού Ωδείου
4

5

Προβολές ταινιών

6

Jazz Festival

7

Ηχοφωτιστική κάλυψη

8
Επιμέλεια Οργανώσεων

Κοζάνης. Θα
περιλαμβάνουν 2
διήμερα (ένα τον
Ιούλιο και ένα τον
Αύγουστο) και θα
ξεκινήσουν με
προβολή ταινιών
ντόπιων δημιουργών
Θα
πραγματοποιηθούν 4
συναυλίες και 2
εργαστήρια σε
χώρους του Δήμου
Κοζάνης
Κάλυψη προκειμένου
να είναι τεχνικά και
καλλιτεχνικά άρτιες οι
εκδηλώσεις των
Λασσανείων
θα αναλάβει τον
συντονισμό και
προγραμματισμό των
δράσεων καθώς και
τις αμοιβές τους.

1.500,00

4.000,00

2.500,00

3.500,00

Το συνολικό κόστος προϋπολογίζεται σε 20.000,00 € με ΦΠΑ και
αφορά σε ενιαίο έργο τις παραπάνω δαπάνες.
Ο αρμόδιος Υπάλληλος

Η Διευθύντρια

Εμμανουήλ Τράγιας

Ιωάννα Στεργιοπούλου
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