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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη  
 του 2 Υποέργου του Παραδοτέου 4.2.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων (Organization 
of performance events) του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Fostering Creativity and Connecting 
Cultural Assets through Monuments» (RyTHM)   που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
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 2019 με Κ.Α. 02.64.98.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡ. ΡΥΤΗΜ 
6.Την υπ. 2-7ης-2019 απόφ. Δ.Σ με ΑΔΑ6Π26ΟΞΒ3-33Ρ  με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές και 
τεκμηριωμένο αίτημα του τομέα Διοικητικού-Οικονομικού με αρ.πρωτ. 190α/30-7-2019. για την  
ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του 2 Υποέργου του Παραδοτέου 4.2.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων 
και παραστάσεων (Organization of performance events) του έργου διασυνοριακής συνεργασίας 
«Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments» (RyTHM)   που έχει 
ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα – Αλβανία 2014-
2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό 
Δημόσιο. 
 
Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρας επαναπροκηρύσει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης το 
δεύτερο (2) Υποέργο του Παραδοτέου 4.2.3 Διοργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων (Organization 
of performance events) του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Fostering Creativity and Connecting 
Cultural Assets through Monuments» (RyTHM)   που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τη Σ.Α.Ε. 
2018ΕΠ52260000/3-8-2018,   

 



Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πακέτου  εργασίας WP4, του παραπάνω έργου σας περιγράφουμε το 
αντικείμενο του υποέργου: 
 
2. ΥΠΟΕΡΓΟ ( Μία ποιητική – μουσική  βραδιά και μία  μουσικοχορευτική περφόρμανς) με ενδεικτικό 
Π/Υ έως του ποσού των 9.100,00 ευρώ. Το συγκεκριμένο υποέργο  περιλαμβάνει:  
 
Α) 1 ποιητική – μουσική  βραδιά που θα πραγματοποιηθεί ή στο υψηλότερο εξωτερικό επίπεδο του 
προμαχώνα Savorgnan ή  στον ανοιχτό χώρο μπροστά από τον ναό του Αγ. Γεωργίου κατά προτίμηση 
σε θερινή ημερομηνία που θα έχει πανσέληνο.  
Β)  1 μουσικοχορευτική περφόρμανς  που θα παρουσιαστεί με ταυτόχρονη βίντεο προβολή η οποία 
θα λειτουργεί και ως σκηνικό περιβάλλον της  παράστασης. 
 
Ο ανάδοχος  θα πρέπει  να είναι επαγγελματικός Φορέας Παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και  
οφείλει να συστήσει «Ομάδα Έργου», με τις παρακάτω ειδικότητες  καλλιτεχνικών και τεχνικών 
Συντελεστών  που  θα είναι:  
 
Για το Α’ παραδοτέο (Ποιητική– μουσική   βραδιά ) 
1. Ένας σκηνοθέτης – συντονιστής   
2. Δύο αφηγητές 
3. Ένας μουσικός  για ζωντανή μουσική κάλυψη 
4. Κατασκευή κατάλληλων σκηνικών – κουστουμιών. 
5. Τεχνική υποστήριξη με ηχητικό – φωτιστικό εξοπλισμό  με ηχολήπτη και ηλεκτρολόγο. 
6. Ψηφιακή αποτύπωση εκδηλώσεων και εκτυπώσεις 50 αφισών και 1 μπάνερ. 
 
Για το Β’ παραδοτέο  (Μουσικοχορευτική περφόρμανς ) 
1. Ένας Χορογράφος - συντονιστής  
2.Τέσσερις Χορευτές 
3. Τρεις Μουσικοί 
4. Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη βίντεο προβολών. 
5. Κατασκευή κατάλληλων με το θέμα σκηνικών – κουστουμιών. 
6. Τεχνική υποστήριξη με ηχητικό – φωτιστικό εξοπλισμό  με ηχολήπτη και ηλεκτρολόγο. 
7. Ψηφιακή αποτύπωση εκδηλώσεων και εκτυπώσεις 50 αφισών, και 1 μπάνερ. 
 
Το σύνολο της δαπάνης  έως τις 9.100,00 €και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.64.98.00.0001 ΕΞΟΔΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RYTHM και επειδή το Φ.Π.Α του συγκεκριμένου έργου δεν αποτελεί 
επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει έως του ποσού των 2.184,00 ευρώ να καλυφθεί από τον Κ.Α 
02.64.98.00.0003 Φ.Π.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RYTHM του Π/Υ του 2019. 
  για να μπορέσει ως Νομικό Πρόσωπο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, έχει την ανάγκη να 
αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την Συμβουλευτική Υποστήριξη στο Δημόσιο Λογιστικό με επί 
τόπου παρουσία ή/και με απομακρυσμένη σύνδεση (ηλεκτρονική, τηλεφωνική), και θα  
περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: 
 
 
Άρθρο 2ο: ΑΜΟΙΒΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται παραπάνω θα  συμφωνηθεί έως του ποσού 
έως των  9.100,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.64.98.00.0001 ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
RYTHM και επειδή το Φ.Π.Α του συγκεκριμένου έργου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει έως 
του ποσού των 2.184,00 ευρώ να καλυφθεί από τον Κ.Α 02.64.98.00.0003 Φ.Π.Α ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RYTHM του Π/Υ του 2019. 
 
Άρθρο 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος που θα συμφωνηθεί θα γίνει στο σύνολό της με την έκδοση 
του ανάλογου  νόμιμου παραστατικού από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή και όχι 
αργότερα από την 30/10/2019. 
 



Άρθρο 4ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση που θα συνυπογραφεί θα ισχύει από την υπογραφή της και θα λήγει την 30/10/2020. 
 
Άρθρο 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., όσο 
αφορά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. 
Τα δικαιώματα του Αναδόχου θα εξαντλούνται στην αμοιβή που θα καθοριστεί, η οποία θα 
καταβληθεί με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί και με την έκδοση σχετικού τιμολογίου  παροχής 
υπηρεσιών θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε καμία περίπτωση η αμοιβή δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποσό που έχει συμφωνηθεί.  
 
Άρθρο 6ο  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 15 Ιουλίου2019  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 Δήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                                                              
                                                                     Κωνσταντίνος Νικολούζος 
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