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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 
παροχής Γενικών Υπηρεσιών  Συνεργάτη  για την υποστήριξη  του ΔΗΠΕΘΕ 
Κέρκυρας στην 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. 2-13ης-2018 απόφ. Δ.Σ – ΑΔΑ ΩΓ2ΠΟΞΒ3-ΕΥΞ με την οποία εγκρίνεται το 
πρωτογενές     αίτημα και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του συνολικού  ποσού 
των 15.000,00 ευρώ για την παροχή ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη της 
παραγωγής της Κεντρικής Σκηνής  του θεατρικού έργου 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 
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την υποστήριξη  του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στην υλοποίηση της παραγωγής του 
θεατρικού «ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ», μέσω της κατάθεσης οικονομικής προσφοράς 
της οποίας επισυνάπτεται, σχέδιο.   

Το έργο θα αποτελεί παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής και θα παρουσιαστεί για 

τουλάχιστον 15 προγραμματισμένες παραστάσεις στην αίθουσα της Ιονίου Βουλής. 

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας Οικονομικού 
έτους 2018, ΚΑΕ 61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. 

 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω παραδοτέα - χαρακτηριστικά: 

1. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: Ο σκηνικός μας χώρος που θα σχεδιαστεί από τον Σκηνογράφο  

θα επιχειρήσει να μεταφέρει τους θεατές  στον φανταστικό κόσμο της Ντίβας, στα 

όρια του προσώπου και του θρύλου, μεταξύ Τέχνης, Πραγματικότητας και 

Μυθοπλασίας, Υποστηρικτικό ρόλο, ενταγμένο στη σκηνογραφία θα έχει μια 

εγκατάσταση  με πρωτότυπο  οπτικοακουστικό υλικό, ειδικά φτιαγμένο για την 

Ιόνιο Βουλή. Η αρχική  ιδέα  του Σκηνογράφου για το κεντρικό θέμα του σκηνικού, 

είναι μια κατασκευή- installation εμπνευσμένη από το φλοράλ ασπροκόκκινο 

φόρεμα που σχεδίασε η γνωστή σχεδιάστρια Μπίκι  (ανιψιά του Πουτσίνι),με τις 

τιράντες και τις υπερμεγέθεις παπαρούνες, που φορούσε η Κάλλας στο κονσέρτο 

που έγινε στο Ηρώδειο, τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 1957,και το οποίο αναφέρεται στο 

διήγημα του Μένη Κουμανταρέα. Θα είναι μία κατασκευή που θα έχει το σχήμα της 

φιγούρας και τη στάση της Κάλλας όπως τη βλέπουμε στη φωτογραφία από το 

κονσέρτο, άδειο όμως μέσα,κενό από σώμα. Στους "αόρατους" ώμους θα υπάρχει 

ακουμπισμένη και ριγμένη προς τα πίσω η εσάρπα από κοκκινοτριανταφυλλί-μαύρο 

σιφόν. Το φόρεμα θα μοιάζει να ‘ξεχειλίζει’ στο χώρο, ο οποίος θα γεμίσει ολόγυρα 

με ψεύτικες παπαρούνες. Η όλη ιδέα, είναι αυτό το αόρατο σώμα να συμβολίσει τις 

‘προβολές’ όλων μας πάνω στο Μύθο της Ντίβας, και την αθανασία της Υψηλής της 

Τέχνης.  

 2.ΜΟΥΣΙΚΗ: Για την  μουσική επένδυση του έργου o Μουσικός θα επιχειρήσει την 

πρωτότυπη σύνθεση με μελωδίες ατονικές αλλά και με ενδεικτικές αναφορές στις 

αρμονικές φόρμες των μεγάλων μουσουργών της κλασικής μουσικής, τα έργα των 

οποίων υπηρέτησε με σθένος ερμηνεύοντας τα, μοναδικά η μεγάλη Ντίβα. Το 

αποτέλεσμα της μουσικής σύνθεσης θα παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή για να 

αναπαραχθεί στις παραστάσεις του έργου στην Κέρκυρα αλλά και όπου αυτό 

παρουσιαστεί σε περιοδεία στα Επτάνησα ή στη υπόλοιπη Ελλάδα.  

 3.Κατασκευή σκηνικών : Το συγκεκριμένο παραδοτέο εξαρτάται άμεσα από τον 
σχεδιασμό του σκηνικού από τον Σκηνογράφο. Πρόκειται να είναι  μια εικαστική 
κατασκευή που θα εξυπηρετεί τον σκηνικό χώρο και την δράση των Ηθοποιών.  
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4.Κατασκευή κουστουμιών: Το συγκεκριμένο παραδοτέο εξαρτάται άμεσα από τον 
Ενδυματολόγο  και θα είναι κουστούμια εύκολα στη διαχείριση από τους ηθοποιούς 
που θα τα φορέσουν και θα ταιριάζουν με την γενικότερη αισθητική του έργου. 

5.Διεύθυνση Παραγωγής: Περιλαμβάνει τον συντονισμό και την συνολική 
οργάνωση της παραγωγής στα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί  και 
κυρίως στην επίτευξη του ποιοτικού καλλιτεχνικού αποτελέσματος που αναμένουμε 
να απολαύσουν οι θεατές μας. Κύριος στόχος μας είναι ο θεατής φεύγοντας από 
την παράσταση να έχουν ταξιδέψει στο κόσμο της μεγάλης καλλιτέχνιδος μέσα από 
την αφήγηση δύο απλών ανθρώπων.  

 6. Ηθοποιός : Θα πρέπει να προσληφθεί από τον ανάδοχο με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου για 2 μήνες με την νόμιμη αμοιβή ένας έμπειρος ηθοποιός ο οποίος να 
μπορεί να ενσαρκώσει και ηλικιακά τον ήρωα του έργου. Επίσης θα πρέπει να έχει 
πτυχίο Δραματικής σχολής και να έχει τουλάχιστον εικοσαετή  επαγγελματική 
ενασχόληση με την ιδιότητα του ηθοποιού. Η επιλογή θα γίνει από τον ανάδοχο με 
τη σύμφωνη γνώμη του σκηνοθέτη της παράστασης.  

 

Β’ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το θέμα του έργου στηρίζεται στο αφήγημα του Μένη Κουμανταρέα ‘Θυμάμαι τη 

Μαρία’ το οποίο αναφέρεται στη φανταστική συνάντηση του νεαρού Αλφρέδο, ενός 

19χρονου γκρουμ στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια , στο Σύνταγμα, στη σουίτα του 

οποίου είχε καταλύσει η Μαρία Κάλλας, όταν επρόκειτο να δώσει το περίφημο 

κονσέρτο της στο Ηρώδειο,  το οποίο και έγινε αφορμή για το κατασκευασμένο 

σκάνδαλο, το οποίο πίκρανε για πάντα την επιστροφή της στην πατρίδα. Στο έργο 

συναντάμε και την  πιστή της υπηρέτρια την Μπρούνα, στην οποία ο Αλφρέδο 

αναφέρεται στη διήγηση του. 

Στόχος μας είναι με την θεατρική προσαρμογή του έργου αυτού το κοινό να 

γνωρίσει την ανθρώπινη πλευρά της μεγάλης Ντίβας,  να φωτιστεί αυτή η τεράστια 

προσωπικότητα και να συνομιλήσει με το κοινό της παράστασης, ενόσω αυτή 

αέναα θα διαφεύγει για να βρεθούν τελικά εκεί που συναντιούνται οι απλοί 

άνθρωποι με το φως του ταλέντου, όπως τρυφερά υποδεικνύει,  ο Μένης 

Κουμανταρέας μέσα από το αφήγημα του. 

Γ’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Τα χαρακτηριστικά και οι υποχρεώσεις του ανάδοχου παρουσιάζονται ως εξής : 

α. Πρέπει να είναι  εταιρεία Παραγωγής Θεατρικών Παραστάσεων η θεατρικός 
φορέας ο οποίος πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην 
επαγγελματική  παραγωγή θεατρικών παραστάσεων.  

β. Οφείλει να συστήσει  «Ομάδα Έργου» στην οποία θα συμμετέχουν φυσικά 
πρόσωπα με τις παρακάτω καλλιτεχνικές και τεχνικές ειδικότητες για την υλοποίηση 
της παραπάνω παραγωγής  οι οποίες είναι: 
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1. Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος με πτυχίο και  εμπειρία ως Σκηνογράφος σε άλλες 
θεατρικές παραγωγές. 

2. Μουσικός. 

3. Έναν  ηθοποιό απόφοιτο Δραματικής  σχολής με εικοσαετή εμπειρία, ο οποίος θα 
προσληφθεί για 2 μήνες με τις νόμιμες αποδοχές. 

4. Κατασκευαστές Σκηνικών. 

5. Κατασκευαστές κουστουμιών. 

6. Διεύθυνση παραγωγής με εμπειρία σε διεύθυνση θεατρικών παραγωγών.  

 

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 
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 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Φάση Α’: Διάρκεια  μέχρι 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ως χρόνος 
εκτέλεσης δοκιμών (πρόβες) και κατασκευή σκηνικού, κουστουμιών και μουσικής. 
Φάση Β’: Διάρκεια 40 μέρες, μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης (πρόβες) για την 
παρουσίαση των παραστάσεων. Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε  60 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  
 

Η αμοιβή του ανάδοχου θα επιμεριστεί ως εξής: 

Α) Με την συγκρότηση της «Ομάδας Έργου», την σύναψη της σύμβασης και την 
ανάληψη υπηρεσίας της Α’ Φάσης δηλαδή την έναρξη των δοκιμών και την 
πρόσληψη του ηθοποιού , ο ανάδοχος θα λάβει  το 25% ως αμοιβή. 

Β) Με την ολοκλήρωση της  Α΄ φάσης  και μετά την πρεμιέρα του έργου (1η 
παράσταση) ο  ανάδοχος θα λάβει το 25%. 

Γ) Με την ολοκλήρωση των μισών παραστάσεων της Β’ φάσης του έργου θα 
λάβει το 30%. 

Δ) Με την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του έργου  και μετά από την τελευταία 
παράσταση ο ανάδοχος θα λάβει το υπόλοιπο 20% για την εξόφληση του. 
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Το συνολικό αυτό ποσό της αμοιβής θα καλύπτει τις αμοιβές των Συντελεστών και 
τα Παραδοτέα τους που στο σύνολό τους θα είναι η παράσταση του θεατρικού 
έργου Θυμάμαι τη Μαρία ως παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής. 

Επίσης ο ανάδοχος φέρει τα αποκλειστική ευθύνη για την κάλυψη τω εν λόγω 
δαπανών των συντελεστών των παραστάσεων (αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, 
φόροι, παρακρατήσεις φόρων, κλπ)  και το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, δεν έχει ουδεμία 
συμμετοχή ή ευθύνη στη διαδικασία αμοιβών, πέραν της  προβλεπόμενης  
συνολικής αμοιβής προς τον ανάδοχο.  

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ 

Προϋπολογίζεται ότι ο Ανάδοχος θα λάβει ως αμοιβή έως του συνολικού ποσού των 
15.000,00 (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., των φόρων και 
των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου. Η εν λόγω αμοιβή επιμερίζεται ως εξής:  

 

     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 

                                                ΤΙΤΛΟΣ : ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΣΑ 

 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ         1.800,00 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ         3.000,00 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ         1.000,00 

1 ΗΘΟΠΟΙΟΣ Χ 1.680  Χ 2 ΜΗΝΕΣ          3.360,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ          1.500,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ              800,00 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ             637,00 

  Σ  Υ Ν Ο Λ Ο       12.097,00 

                          Φ.Π.Α ΤΙΜ. 24%         2.903,00 

Κ.Α. 61.00.98 
     ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΝΙΚΩΝ         
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

     
      15.000,00 

 
 

 

 

 

                                                                 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 της θεατρικής παράστασης 

«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 της  θεατρικής 
παράστασης «ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗ 
ΜΑΡΙΑ» 
 
 
 

   

Σύνολο (αριθμητικά)    

 

Τόπος/Ημερομηνία 

Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 
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