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1/2015 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Φλώρινα 27/07/2015 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με την επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», έχοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 25 περ,1β ΠΔ 60/2007 ( ΦΕΚ Α 64) 
2. Το άρθρο 1 παρ.1 , την  παρ 5 περι ΙΙζ, άρθρο 2 περίπτωση 12 και 13, Νόμου 

2286/1985 ( ΦΕΚ Α 19) 
3. Το άρθρο 83 παρ.2 περίπτωση γ Νόμου 2362/1995 
4. Το άρθρα 1,2,3,4 του Νόμου 2121/1993 ( ΦΕΚ Α 25) 
5. Tο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 
6.   Την με αριθμό 9/17-12-2014, απόφασή του, για την υλοποίηση έργου με 

τίτλο “ New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με ακρωνύμιο 
«NEW PRESPAS FESTIVAL», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

7. Τo  με αριθμό 301291/ΜΑ4140 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας- πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» που αφορά την έγκριση 
χρηματοδότησης έργο με τίτλο “ New Prespas Festival: The ladies of Prespas 
Lake με ακρωνύμιο « PRESPAS», 

8. Την με αριθμό 6/12-06-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  
9. Το υπ αριθμό Πρωτοκόλλου 20156/15-06-2016 έγγραφο του ΝΠΙΔ με την 

επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ» υπό τον τίτλο  1st modification request of project ‘PRESPAS” 

10. Tην από 16/06/2015 αποδοχή του αιτήματος του με αριθμό Πρωτοκόλλου 
20156/25-062015 εγγράφου 



11. Την με 5 αριθμό 10/06/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ 
με την επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ» . 

12. Την με αριθμό 10/7-07-2015, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ 
με την επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ»  

13. Την με αριθμό 11/14-07-2015 απόφαση ΔΣ για τον ορισμό καλλιτεχνικής 
επιτροπής 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ  

Ότι  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ New Prespas Festival: The ladies of 
Prespas Lake με ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL», στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδας- 
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας 2007-2013» 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Τη διοργάνωση της καλλιτεχνικής Παραγωγής, με τίτλο « Αρχαίο 
Αίμα Θεατρική Παράσταση», στους :  Σταύρο Ξαρχάκο, Σοφία 
Σπυράτου, Κώστα Γεωργουσόπουλο,  αυτοπροσώπως, ή όπως 
εκπροσωπούνται από  άλλο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο,  για τη 
διοργάνωση της ανατεθειμένης σε αυτούς καλλιτεχνικής 
παραγωγής (μέρος του παραδοτέου 3.2.1 του έργου PRESPAS) 

Στοιχεία Καλλιτεχνικής Παραγωγής  

 
Αρχαίο Αίμα: Θεατρική παράσταση. 

Τόπος διεξαγωγής: Νησάκι Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες, Ελλάδα. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:     21/08/2015               ( ενδεικτική), ο φορέας διατηρεί το 

δικαίωμα μεταφοράς της ανωτέρω ημερομηνίας 

Προϋπολογισμός : 60 000 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Διάρκεια Παραγωγής: 2 ώρες  

Περιγραφή Παραγωγής:  

 

Η δράση Αρχαίο Αίμα θα πραγματοποιηθεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, 

στο ομώνυμο νησάκι, στις Πρέσπες. 

Το Αρχαίο Αίμα  είναι μια θεατρική παράσταση –ειδικά δημιουργημένη για το 

Πρόγραμμα «Οι Κυρίες των Λιμνών»–, η οποία πραγματεύεται τη σχέση της 

γυναίκας με την εξουσία, τον έρωτα και τον θάνατο. Το έργο μελετά το μυστικό δέος 

που αναδύεται από τις ακραίες ψυχικές συμπεριφορές μέσα από τις μορφές 



εμβληματικών γυναικών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όπως η Ηλέκτρα, η 

Κασσάνδρα και η Εκάβη. Η παράσταση έχει συλληφθεί σαν ένα Ψυχοσάββατο που 

ανατέμνει τη γυναικεία θέση στον κόσμο – αρχαίο και σύγχρονο. Το Αρχαίο Αίμα 

συνδυάζει μονολόγους και χορικά από αρχαίες τραγωδίες, ενώ το κείμενο των 

χορικών ακούγεται τόσο στα νέα ελληνικά όσο και στο πρωτότυπο. Τις ηρωίδες 

ενσαρκώνουν τέσσερις σπουδαίες Ελληνίδες ηθοποιοί: προεξάρχουσα είναι η Λήδα 

Πρωτοψάλτη και δίπλα της οι Μάνια Παπαδημητρίου, Βίκυ Παπαδοπούλου και 

Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου και πλαισιώνονται από χορό γυναικών. 

Η σύλληψη, η σκηνοθεσία και η χορογραφία είναι της Σοφίας Σπυράτου, ενώ την 

πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος. 

Οι μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων είναι του Κώστα Γεωργουσόπουλου. 

Με την παρούσα Γνωστοποίηση, ορίζονται επίσης τα κατωτέρω: 

 Ο  ανωτέρω προϋπολογισμός  , καλύπτει  κάθε είδους δαπάνη, της    ως άνω 

καλλιτεχνικής παραγωγής  , όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, μπορούν να 

αναφερθούν:  έξοδα μετακίνησης  συντελεστών παράστασης και ηθοποιών, 

ερμηνευτών, εγκαταστάσεις ήχου,  και φωτισμού, στήσιμο εξέδρας, εξόφλησης 

πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων( Νόμος 2121/1993), αμοιβές ηθοποιών, 

και συντελεστών.  

Η προσφορά του αναδόχου ή των αναδόχων  θα κατατεθεί  ή θα  αποσταλεί  

ταχυδρομικώς, με αποδεικτικό παράδοσης , στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ( 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ), στη Φλώρινα και στην 

οδό Γεωργίου Μόδη αρ. 8 ( ΤΚ 53100) τηλέφωνο , μέχρι την 13/08/2015, την 12ημ,    

θα συνταχθεί  στην Ελληνική Γλώσσα και θα αποτελείται  από δυο (2) φακέλους. 

 ο Α ΦΑΚΕΛΟΣ , θα περιέχει την οικονομική προσφορά του Αναδόχου ή των 

Αναδόχων, για την υλοποίηση του έργου: 

1. Η Προσφορά που αφορά στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα 

εκφράζονται σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, και ο ΦΠΑ . 

2. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 

προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέα τιμή προσφορά. 



4. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

5. Προσφορές που τίμημα τους (με ΦΠΑ) υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

δαπάνη (με ΦΠΑ), απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Η ισχύς της προσφοράς είναι για τρεις μήνες. 

 

 Ο Β Φάκελος, αφορά την  « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στο Β Φάκελο, πρέπει να περιλαμβάνονται : 

 Περιγραφή της Μεθοδολογίας Υλοποίησης 

 Συνολική παρουσίαση των συντελεστών της καλλιτεχνικής 

παραγωγής. Εφόσον ο ανάδοχος, είναι τρίτο πρόσωπο που εκπροσωπεί 

τους παραπάνω φορείς πνευματικών δικαιωμάτων  πoυ ανέλαβαν τη  

διοργάνωση της καλλιτεχνικής παραγωγής,  οφείλει να προσκομίσει 

υπεύθυνες δηλώσεις, των ως άνω φορέων των  τα πνευματικών   

δικαιωμάτων  του έργου  , στις οποίες να αναφέρεται ρητά, ότι 

εκπροσωπούνται από αυτόν και ότι συναινούν και συμμετέχουν, ή ότι δίνουν 

την άδεια να αξιοποιηθούν πνευματικά τους δημιουργήματα,   στη 

διοργάνωση της παραγωγής από το συγκεκριμένο οικονομικό  φορέα ή 

φυσικό πρόσωπο. Επίσης  με υπεύθυνη Δήλωσή το Φυσικό Πρόσωπο του 

Αναδόχου , ή στην περίπτωση Νομικού Προσώπου , ο νόμιμος  

Εκπρόσωπός του, δηλώνουν ότι  δεν υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση της 

Νομοθεσίας που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου 2121/1993, στην 

προσφορά του.  

Ο  ανάδοχος, σε τρίτο φάκελο θα πρέπει να συμπεριλάβει και να προσκομίσει 

κατά την υπογραφή της σύμβασης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

προβλέπονται στα άρθρα 6 και7 του ΠΔ 118/2007, και που πιστοποιούν τη 

φερεγγυότητα του αναδόχου, καθώς και εγγυητική καλής εκτέλεσης του έργου 

( ύψους 5%, επί του προϋπολογισμού του έργου, αφαιρούμενου του ποσού 

του ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν 4281/2014) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα προχωρήσει σε κατάρτιση σύμβασης με το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος, αφού , ελεγχθεί , η ανωτέρω τεχνική προσφορά, 



ως προς τη συμβατότητά της, με το Τεχνικό δελτίο του Έργου από την 

ορισθείσα με την με αριθμό  11/2015, γνωμοδοτική επιτροπή.  

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα,  θα παρέχονται από τα Γραφεία του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, στη Φλώρινα και στην 
οδό Γεωργίου Μόδη αρ. 8 ( ΤΚ 53100) τηλέφωνο/ Φαξ: 2385028227, από τις 10 πμ 
έως και την 12η μεσημβρινή. Επίσης πληροφορίες μπορούν να παρέχονται και διά 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού   
org.pol.ekd.prespwn.flo.@gmail.com 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος 

 
Χρυσούλα Μάντση 

. 
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