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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε 
εξωτερικό συνεργάτη για τις προμήθειες, τις εργασίες, την τεχνική και βοηθητική 
υποστήριξη των 50 περίπου δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από 15 Ιουνίου 
έως και 15 Σεπτεμβρίου 2019 στο υπαίθριο θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο 
Μον Ρεπό. 
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 2019 με  ΚΑ 
02.62.07.01 ΚΤΙΡ.ΕΓΚΑΤ. ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ και το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2019. 
6.          Την υπ. ΑΡΙΘΜ. 2-3Η/ 16-4ης-2019 απόφ. Δ.Σ με ΑΔΑ ΩΕ4ΔΟΞΒ3-ΑΙΨ με την 
οποία εγκρίνεται το 114/19 πρωτογενές και τεκμηριωμένο αίτημα  καθώς και η 
διάθεση πίστωσης  για  ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του έργου για τις 
εργασίες, την τεχνική και βοηθητική υποστήριξη των 50 περίπου δράσεων που θα 
πραγματοποιηθούν τους καλοκαιρινούς μήνες στο υπαίθριο θέατρο «Ρένα 
Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό.   
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του και σύμφωνα με τον 
εγκεκριμένο Π/Υ του 2019  σχεδιάζει να ανοίξει το υπαίθριο θέατρο «Ρένα 

 



Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό  την καλοκαιρινή περίοδο από την 15 Ιουνίου έως τις 
15 Σεπτεμβρίου2019 για να φιλοξενήσει τις 50 περίπου δράσεις των καλλιτεχνικών 
σχημάτων που έχουν προγραμματίσει να παρουσιάσουν τα έργα τους. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει  να ανατεθούν σε εξωτερικό συνεργάτη  οι παρακάτω 
προμήθειες και εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν: 
 
Α)  Αντικατάσταση των 4 σιδερένιων κατασκευών (και βαφή αυτών ) για την 
τοποθέτηση των προβολέων .  
Β)  Έλεγχος και διόρθωση φωτιστικών σωμάτων γύρω  από το θέατρο ,έλεγχος 
σωληνώσεων κλπ.  
Γ)   Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση καλωδιώσεων, 
προβολέων και φωτιστικών. Συγκεκριμένα : 

1. Στήσιμο πάγκου ηλεκτρολογείου, όπου θα τοποθετούνται τα dimmer ήχου 
και φωτός.  

2. Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίων  και  πριζών  30 Χ2 ( αρσενικές – 
θηλυκές ) σε κάθε φωτιστική που να  καταλήγουν στο κεντρικό 
ηλεκτρολογείο σε αναμονή σύνδεσης με το dimmer  rack . 

3. Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου ήχου από το κέντρο της ορχήστρας ως  
στη θέση των τεχνικών, (περίπου 40 μ. (sommer cable 16 htm)  και ανάλογο 
box). 

4. Καλωδίωση με  καλώδια dmx με τα ανάλογα 3 pin xlr βύσματα που να 
ξεκινούν από το κεντρικό ηλεκτρολογείο και να φτάνουν ως την θέση των 
τεχνικών κάτω από την μεσαία φωτιστική.  

5. Τοποθέτηση Led προβολέων (τουλάχιστον 5) που θα τοποθετηθούν στις 5 
φωτιστικές του τελευταίου διαζώματος ώστε να λειτουργήσουν ως φώτα 
«πλατείας», με δυνατότητα  dim .  

6. Τεχνική υποστήριξη με την παρουσία ηλεκτρολόγου που να διαθέτει την 
απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  κατά την διάρκεια των 
περίπου 50 παραστάσεων και διευκόλυνση των παραγωγών.  

Δ)  Γενικός καθαρισμός όλων των χώρων του θεάτρου και απομάκρυνση 
σκουπιδιών πριν από κάθε προγραμματισμένη  παράσταση.  
 
Εκτιμάται ότι οι παραπάνω προμήθειες, παροχές και εργασίες θα κοστίσουν έως 
του ποσού των 5.000,00 ευρώ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνουν τον 
ΚΑ 02.62.07.01 ΚΤΙΡ.ΕΓΚΑΤ. ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ.  
 

Β. 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 τη 
Δευτέρα 27-5-2019 και ώρα 2.30 μ.μ. να καταθέσουν στο γραφείο ή να στείλουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση dipethek@otenet.gr σε κλειστό αρχείο την  οικονομική 
προσφορά τους.                         
 

                                                        Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                            Σταμάτιος Απέργης 
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                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ   

την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για τις 
προμήθειες, τις εργασίες, την τεχνική και βοηθητική υποστήριξη της λειτουργία του 
υπαίθριου θεάτρου «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛ / FAX / e-mail  

Προσφερόμενη τιμή 
(ολογράφως σε € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

   

 

 

Τόπος/Ημερομηνία 

 

 

 

Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 

 


