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ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

του "5ου  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΛΥΒΟΥ"  

 

 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/12-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΘΝ7ΛΩ-ΡΥΚ) απόφαση 
Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΒΑ, την υπ΄ αριθμ. 2/20-12-2018 (ΑΔΑ: Ψ1Ε27ΛΩ-
Ζ4Β) απόφαση της Επιτροπής Τουριστικών Θεμάτων & Θεμάτων 
Αγροδιατροφής, και την υπ΄ αριθμ 43/18-01-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΣΨ7ΛΩ-ΘΚΦ) 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το «Πρόγραμμα Τουριστικής 
Προβολής 2019». Ειδικότερα, με την υπ’ αρίθμ. 1/4-3-2019 (ΑΔΑ: 6Γ4Ω7ΛΩ-
ΜΛΥ) απόφαση της Επιτροπής Τουριστικών Θεμάτων & Θεμάτων 
Αγροδιατροφής, εγκρίθηκε η Α’ εξειδίκευση του Προγράμματος Τουριστικής 
Προβολής όπου προβλέπεται η Διοργάνωση προφεστιβαλικών 

εκδηλώσεων στο πλαίσιο  του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μολύβου.  

 
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά 
σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές. 
 
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση 

τεσσάρων (4) μουσικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ 

Μολύβου που θα πραγματοποιηθούν στη Χίο και στη Λέσβο ως ακολούθως: 

Ημερομηνία                Χώρος  
8/8 Χίος, Κάμπος 
10/8 Λέσβος, Παλαιοχριστιανική Ερεσός 
11/8 Λέσβος, Τσαρσί Χαμάμ Μυτιλήνη 
12/8 Λέσβος, Αλυκές Καλλονής 
 

Οι εν λόγω μουσικές εκδηλώσεις έχουν στόχο να καταστούν τα νησιά 
κορυφαίοι προορισμοί για ένα μουσικόφιλο διεθνές κοινό, να καλλιεργηθεί η 
μουσική παιδεία στους ντόπιους αλλά και σε όσους επισκέπτονται τον τόπο, 



να εμπλακούν τα νησιά σε διεθνείς συνεργασίες πολιτισμού με αντίστοιχα 
μουσικά φεστιβάλ-προορισμούς, σχολεία και παν/μια ανά τον κόσμο, να 
αναδειχθούν τα ιστορικά μνημεία των νησιών και η οικιστική ομορφιά του 
τόπου επιλέγοντάς ως προνομιακούς χώρους για την εκτέλεση κοντσέρτων 
και μουσικών διαλειμμάτων ιδιαίτερα σημεία των νησιών και να δοθεί η 
ευκαιρία στους νέους να συμμετέχουν σε μουσικά ακούσματα και μουσικά 
γεγονότα πολύ υψηλών προδιαγραφών. Στις εν λόγω προφεστιβαλικές 
εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος καλλιτέχνες υψηλού κύρους και διεθνούς 
αναγνώρισης στον χώρο της μουσικής.  

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Απαιτούμενος εξοπλισμός ανά εκδήλωση: 

 
Εξέδρα 6 x 4 μέτρα  ( ήτοι 24 τ.μ.)  ύψους 40 cm με σκαλοπάτια στις δύο 
πλευρές. Στατική επάρκεια για 500 kgr/τ.μ.  
Ψηφιακή κονσόλα ήχου 32 channel - 16 aux 
P.A system 14 kwatt with controller με αποκρ. συχν. από 30 hz έως 20 khz   
6 monitor 1200 watt έκαστο  με τα ενισχυτικά τους  
Παρελκόμενα: Multi - καλώδια - γερανοί - αναλόγια  

Φωτισμός με 16 par led RGB και κονσόλα φωτισμού για τη διαχείριση των 
φωτιστικών. O φωτισμός θα αναρτηθεί σε 4 stand ύψους 5 μέτρων.  
Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου και διαδρομής προσέλευσης του κοινού.  Ο 
φωτισμός θα γίνει με 10 προβολείς ιωδίνης διάχυτου φωτισμού 300 watt 
έκαστος.  
300 καθίσματα  για τους θεατές.  
Ρευματοδότηση του χώρου και τοποθέτηση κεντρικού πίνακα διανομής.   
Απαιτούνται παροχές ρεύματος μήκους 70 μέτρων (5 x 10 mm) 

 
Κατά την διάρκεια των παραστάσεων απαραιτήτως θα παρίστανται κατ’ 
ελάχιστον 3 τεχνικοί (ηχολήπτης - φωτιστής - ηλεκτρολόγος). 
 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Ο ανάδοχος για να συμμετέχει θα πρέπει να: 

 προσκομίσει τουλάχιστον 3 συμβάσεις έργου της εταιρείας του ή άλλα 
αποδεικτικά έγγραφα που θα δηλώνουν ότι έχει αναλάβει την τεχνική 
κάλυψη εκδηλώσεων αντίστοιχου χαρακτήρα και αντίστοιχων 
τεχνικών απαιτήσεων  

 διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 
 

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

Οι ανωτέρω εργασίες συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου ελέγχου ήχου 

(sound check) θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί στους χώρους διεξαγωγής των 
εκδηλώσεων πριν την ώρα έναρξής τους και οι τρεις τεχνικοί θα παρίστανται 
στους χώρους των εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών. 

 



Δεδομένου ότι οι εκδηλώσεις γίνονται σε δύο διαφορετικά νησιά (Λέσβο και 
Χίο), δίνεται η δυνατότητα οι υποψήφιοι ανάδοχοι να καταθέσουν προσφορές 
είτε για το σύνολο των εκδηλώσεων και στα δύο νησιά είτε για την/τις 
εκδήλωση/σεις σε ένα από τα δύο νησιά. Σε κάθε περίπτωση, θα κατατεθούν 

προσφορές που θα αφορούν ξεχωριστά: α) το σύνολο των εκδηλώσεων που 

θα υλοποιηθούν στη Λέσβο και β) την εκδήλωση που θα υλοποιηθεί στη Χίο. 

Οι προσφορές θα πρέπει να προσκομιστούν, υπογεγραμμένες και 
σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 

13.00, στα γραφεία της Δ/νσης Τουρισμού ΠΒΑ (Κουντουριώτη 1, 81100 

Μυτιλήνη), όπου και θα γίνει η αποσφράγιση. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. 
Όλοι οι όροι των προδιαγραφών που προαναφέρονται, είναι υποχρεωτικοί και 
η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό 
την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάση τιμής. 
Ο/οι μειοδότης/τες που η προσφορά του/τους θα έχει την χαμηλότερη τιμή, 
αφού ενημερωθεί/ούν με email από τη Δ/νση Τουρισμού της ΠΒΑ θα πρέπει 
να μας προσκομίσει/ουν πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, στην οποία θα γίνει η έγκριση της απευθείας ανάθεσης, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά που είναι: ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα. 
Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 
2251352150 και στο mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr έως την Τετάρτη 3 
Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00. 
Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα https://www.pvaigaiou.gov.gr/ στη θέση «Διαγωνισμοί». 
 
 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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