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                                           Κέρκυρα  19/9/2019            
 
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό 
συνεργάτη  για την παραγωγή του έργου «Σταχτάρες» της Παιδικής σκηνής. 
 
 

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. το πρωτογενές και τεκμηριωμένο αίτημα με αρ.πρωτ. 217/7-8-2019 
6.Την υπ. 6-9ης-2019 απόφ. Δ.Σ με ΑΔΑ 67Π7ΟΞΒ3-3ΞΡ με την οποία εγκρίνεται το 
πρωτογενές και τεκμηριωμένο αίτημα με αρ.πρωτ. 217/7-8-2019 και η διαθεση πίστωσης για 
την  ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παραγωγής του έργου «Σταχτάρες» 
 
Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρας προκηρύσσει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε 
εξωτερικό συνεργάτη τη παραγωγή του έργου «ΣΤΑΧΤΑΡΕΣ». Ο εξωτερικός συνεργάτης θα 
αναλάβει τα έξοδα για:  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
       Α/Α                      ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΟΝΟΜΑ                                            ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

1. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ- ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΥΛΩΝΙΤΗ          2.000  

2. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΤΟΥΜΗ          1.700 

3. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ             600 

4. ΜΟΥΣΙΚΗ & ΣΤΙΧΟΙ          1.200 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ              800 

 



6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ           2.400 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ          1.000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ          9.700 

 Φ.Π.Α. - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ          3.200 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ        12.900 
 

Το σύνολο της δαπάνης θα είναι έως του ποσού των 12.900,00€  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α θα βαρύνει τον ΚΑ 61.00.98 του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ του «ΔΗΠΕΘΕ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΔΚ» για το έτος 2019. 
 

Άρθρο 2ο: ΑΜΟΙΒΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται παραπάνω θα  συμφωνηθεί έως του 
ποσού έως  των 12.900,00€  και θα βαρύνει τον ΚΑ 61.00.98 του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ 
του «ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΔΚ» για το έτος 2019.  
  
. 
Άρθρο 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 
Η καταβολή του ποσού, για την εκτέλεση του έργου, 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 
30/10/2019. 
 

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 23 
Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 2.30 μ.μ. να καταθέσουν στο γραφείο ή να στείλουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση dipethekerkyras@gmail.com σε κλειστό αρχείο την  οικονομική 
προσφορά τους.                         
 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                                                              

Κωνσταντίνος Νικολούζος                                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ   

για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη  για την παραγωγή του έργου 
«Σταχτάρες» της Παιδικής σκηνής 

 

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 

 


