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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε 
εξωτερικό συνεργάτη συνεργάτη  για την παραγωγή VIDEO ART 3D ANΙMATION 
με θέμα την Μαρία Κάλλας για την υλοποίηση της  θεατρικής παράστασης 
«ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ» . (C.P.V. 92312100-5 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών 
παραγωγών) 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 
Α’) όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις». 
5.           Την  σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2018 με Κ.Α. 
61.00.98.    (ΑΠΟΦ. 3/9ης/4-12-2017 Δ.Σ. με ΑΔΑ 6ΤΨ6ΟΞΒ3-93Φ) 

 6.          Το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2018. του (ΑΠΟΦ. 2/9ης/4-12-2018 
Δ.Σ. με ΑΔΑ 619ΩΟΞΒ3-Ξ65) 
 7.  Την υπ. 3-13ης-2018 απόφ. Δ.Σ – ΑΔΑ ΩΜΞΗΟΞΒ3-ΥΙΡ με την οποία εγκρίνεται το 
πρωτογενές     αίτημα και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του συνολικού  ποσού 
των 3.950,00 ευρώ για την παροχή ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη της 
παραγωγής VIDEO ART 3D ANIMATION για το θεατρικό έργο ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ.  
                                                       

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής γενικής  
υπηρεσίας (άρθρου 2, παρ. 9, περ.β΄ του Ν. 4412/16) σε εξωτερικό συνεργάτη για 
την υλοποίηση της παραγωγής VIDEO ART 3D ANIMATION με θέμα την Μαρία 
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Κάλλας που θα προβάλλεται στους χώρους της Ιονίου Βουλής παράλληλα με την 
παρουσίαση του θεατρικού έργου ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ. μέσω της κατάθεσης 
οικονομικής προσφοράς της οποίας επισυνάπτεται, σχέδιο.   

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το παραδοτέο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Πρωτότυπη ψηφιακή αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος και των 
εσωτερικών χώρων και αντικειμένων στα οποία διαδραματίζεται το έργο. 

2.  Λήψεις πλάνων με ηθοποιούς σε φυσικό χώρο. 

3. Πρωτότυπη ψηφιακή αναπαράσταση ενός κουστουμιού της Μαρίας Κάλλας 
βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία. 

4. Ψηφιακή επεξεργασία, 3D animation, video mapping και  colour correction. 

5. Μέγιστη διάρκεια 15 λεπτά. 

 

Β’ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το θέμα του έργου στηρίζεται σε έρευνα και καλλιτεχνική δημιουργία, βασισμένη 

στη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας, μέσα από ντοκουμέντα και αρχεία για την 

προσωπική και καλλιτεχνική της πορεία.  

Οφείλει να λάβει υπ’ όψιν τη χρονική περίοδο που επισκέφτηκε την Ελλάδα για το 

κονσέρτο της στο Ηρώδειο το 1953, εμπνεόμενη από φωτογραφίες, υλικό από 

αρχεία, για να δημιουργήσει  πρωτότυπο ψηφιακό υλικό ειδικά για αυτό το έργο.  

Οφείλει να αναβιώσει την ατμόσφαιρα που ζητείται για την προσαρμογή της 

εποχής, μέσα στην Ιόνιο Βουλή. 

Γ’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Τα χαρακτηριστικά και οι υποχρεώσεις του ανάδοχου παρουσιάζονται ως εξής : 

Α. Πρέπει να είναι  εταιρεία Παραγωγής Ψηφιακού και Κινηματογραφικού Υλικού 
με πενταετή εμπειρία στην επαγγελματική  παραγωγή και ειδικά Νέων Μέσων. 

Β. Να είναι διαθέσιμος ο ανάδοχος για πρωτότυπες λήψεις σε συνεργασία με τους 
ηθοποιούς που θα του υποδειχθούν.  

Γ. Για το παραπάνω σκοπό θα πρέπει να χρησιμοποιήσει  τον δικό του τεχνικό 
εξοπλισμό και να μεταβεί στην  Κέρκυρα  με δικό του μέσο  μετακίνησης για όσες 
φορές απαιτηθεί. 

Δ. Να παραδώσει το τελικό ψηφιακό υλικό και να το προσαρμόσει στο χώρο πέντε 
μέρες πριν την πρεμιέρα του έργου το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις 
αρχές του Δεκεμβρίου.  

Δ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται  μέχρι 
την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 2.30 μ.μ. να στείλουν στην ηλεκτρονική 
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διεύθυνση dipethek@otenet.gr σε κλειστό αρχείο την  οικονομική προσφορά τους. 
Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Ο έλεγχος της τήρησης των 
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του υποψηφίου αναδόχου θα γίνει με την κατάθεση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης.  
 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Φάση Α’: Μετακίνηση στην Κέρκυρα για τη διενέργεια γυρισμάτων για πέντε μέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης..  
Φάση Β’: Δημιουργία και επεξεργασία στο στούντιο του υλικού, 3D animation, 
μοντάζ και  colour correction για 15 μέρες. 
Φάση Γ΄: Μετακίνηση στην Κέρκυρα για να  προσαρμόσει (video mapping) το 
παραδοτέο ψηφιακό υλικό  στο χώρο της Ιονίου Βουλής πέντε μέρες πριν την 
πρεμιέρα του έργου το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του 
Δεκεμβρίου.  

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε  25 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης.  

ΣΤ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ -  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Προϋπολογίζεται ότι ο Ανάδοχος θα λάβει αμοιβή έως του συνολικού ποσού των 
3.950,00 (Τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
των φόρων και των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου. Το συνολικό αυτό ποσό της 
δαπάνης  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας Οικονομικού 
έτους 2018, ΚΑΕ 61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Η αμοιβή του ανάδοχου θα επιμεριστεί ως εξής: 

Α) Με την υπογραφή της σύμβασης και την μετάβαση στην Κέρκυρα για την 
έναρξη της Α’ φάσης των εργασιών δηλαδή την διενέργεια γυρισμάτων ο 
ανάδοχος θα λάβει  το 25% ως αμοιβή. 

Β) Με την ολοκλήρωση της  Β΄ φάσης των εργασιών και την παράδοση του 
ψηφιακού VIDEO ART υλικού θα λάβει το 50% ως αμοιβή. 

Γ) Με την ολοκλήρωση της Γ΄ φάσης των εργασιών δηλαδή την προσαρμογή 
(video mapping) του παραδοτέου ψηφιακού υλικού  στο χώρο της Ιονίου Βουλής 
και μετά την πρεμιέρα του έργου θα λάβει το 25% για την εξόφληση του. 

 

                                                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
                                                                 Ευαγγελία Ράντου 
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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ   

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε Συνεργάτη για την υποστήριξη  του 
ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στην υλοποίηση της  παραγωγής του VIDEO ART  με θέμα τη Μαρία 

Κάλλας για την θεατρική παράσταση «ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ» 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛ / FAX / e-mail  

Αντικείμενο 

Προσφερόμενη τιμή (ολογράφως σε €) 

Μη 
συμπεριλαμβανομέν
ου Φ.Π.Α   

Φ.Π.Α   Συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α   

  
 
Παροχή υπηρεσίας Συνεργάτη 
του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στην 
υλοποίηση του VIDEO ART με 
θέμα τη Μαρία Κάλλας. 
 
 
 

   

Σύνολο (αριθμητικά)    

 

Τόπος/Ημερομηνία 

Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 
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