ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2017
Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται προτάσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε σχέση με
τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων, που καλύπτουν την περίοδο 8
Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 6 Ιανουαρίου 2018.
2. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου
(είσοδος Δημοτικού Μεγάρου), μέχρι τη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 2.00 μ.μ.
Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση "Δήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις
2017".
Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Πάφου, προσκαλεί φορείς και οργανωμένα σύνολα, άτομα ή εταιρείες, που δραστηριοποιούνται νόμιμα
στον χώρο του θεάματος και της τέχνης να συμμετέχουν στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Δήμου Πάφου για
το 2017. Το χρονικό διάστημα της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων είναι από τις 8 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και τις 6
Ιανουαρίου 2018.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις που να αφορούν εκδηλώσεις (μουσική, τραγούδι, χορό,
θεατρική δράση, συναυλία).
Οι χώροι πραγματοποίησης των εκδηλώσεων είναι: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Πλατεία Κέννεντυ, Λεωφ. Μακαρίου εμπορικό κέντρο, Πλατεία Αστυνομίας, είσοδος Αρχαιολογικού Πάρκου, Παραλιακό Μέτωπο.
3. Στην κάθε πρόταση θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία αναφορικά με το περιεχόμενο της καλλιτεχνικής πρότασης,
τον αριθμό και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, τους άλλους συντελεστές, τη διάρκεια καθώς και τις ημερομηνίες
που είναι δυνατό να παρουσιαστεί η πρόταση, σε περίπτωση που τελικά επιλεγεί. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα
πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, χωρίς υποθετικά σημεία είτε αδιευκρίνιστα στοιχεία, τόσο όσον αφορά το
καλλιτεχνικό όσο και το οικονομικό μέρος (αν υπάρχει).
4. Οι προτάσεις να περιλαμβάνουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά/προδιαγραφές, για την ομαλή διεξαγωγή των
εκδηλώσεων (π.χ. ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση κ.ά.).
5. Η υποβολή όλων των στοιχείων που αφορούν την καλλιτεχνική πρόταση / προτάσεις είναι απαραίτητη για την
εξέταση της πρότασης.
6. Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στον προγραμματισμό του Δήμου Πάφου.
7. Σημειώνεται ότι όσες προτάσεις δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες ή όσων προτάσεων τα στοιχεία που
αναφέρονται είναι ελλιπή, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα εξετάζονται.
Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων εφόσον πληρούν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα:
Ποσοστό αξιολόγησης
α) Ποιοτικό επίπεδο της προτεινόμενης εκδήλωσης. 25%
β) Περιεχόμενο και χαρακτήρας της εκδήλωσης. 25%
γ) Οικονομικό κόστος (αν υπάρχει). 35%
δ) Ελκυστικότητα της πρότασης ως προς το ενδιαφέρον / ανταπόκριση του κοινού. 15%
1

2.

Ο Δήμος κατά την αξιολόγηση των προτάσεων διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που
δηλώνονται.
Κατά την αξιολόγηση οι προτάσεις χωρίς οικονομικές απαιτήσεις ως η παράγραφος (β) πιο πάνω θα έχουν
προβάδισμα κατά το δυνατόν αφού αξιολογηθεί συνολικά η καλλιτεχνική τους αξία.

3.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβαίνει σε αναλυτική αιτιολόγηση του σκεπτικού των επιλογών της αναφορικά με τις
προτάσεις που απορρίπτονται.

4.

Δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του αιτητή των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση
μετά την υποβολή της στον Δήμο.
Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος της εκδήλωσης εφόσον επιλεγεί και το ποσό θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση
της εκδήλωσης και την προσκόμιση των αποδεικτικών για τις δαπάνες που δηλώθηκαν στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό.

2.

Οι προτάσεις θα πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.

3.

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στις προηγούμενες παραγράφους είναι ουσιώδεις και προτάσεις οι
οποίες δεν θα τους / τις πληρούν θα απορριφθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν
εκπρόθεσμα.

4.

Ο Δήμος θα παρακρατήσει το 10% της αμοιβής των συντελεστών που δεν διαμένουν μόνιμα και δεν εργάζονται στη
Κύπρο, οι οποίοι υπόκεινται σε φορολογία της συνολικής αμοιβής που θα λάβουν από το Τμήμα Εσωτερικών
Προσόδων.

5.

Ο αιτητής έχει ευθύνη για οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση από οποιαδήποτε Κυβερνητική, Τοπική ή άλλη Αρχή
αναφορικά με τις άδειες εργασίας των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Πολιτιστική υπηρεσία του Δήμου
Πάφου στο τηλ. 26822218 και 26935523 ή στην ηλεκτρ. διευθ. cultural.service@pafos.org.cy

30 Οκτωβρίου 2017

_______________
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