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Κέρκυρα 9-7-2020 
           

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής  
καλλιτεχνικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 
στην υλοποίηση της  παράστασης «Η ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ» που θα παρουσιαστεί 
στο 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 2020 με Κ.Α.     02.61.00.98 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.                                        
5. Το από 7-5-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό 13/20. 

7.          Την 8-3ης-2020 Απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ 6ΚΨΥΟΞΒ3-ΟΡΖ 
 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου 2020 στο Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο 
Μον Ρεπό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχεδίο Δράσης του (ΑΠΟΦ. 2/12ης-2019 έγκριση 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2020 με ΑΔΑ 60ΟΙΟΞΒ3-Κ76 ) και του εγκεκριμένου Προϋπολογισμό του 
για το 2020 (ΑΠΟΦ. 2-12Ης-2019 με ΑΔΑ, ΨΩΖΑΟΞΒ3-Μ3Φ), σχεδιάζει να παρουσιάσει την 
θεατρική παράσταση με τίτλο «Η ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ» για το σκοπό αυτό  
απαιτούνται οι υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη με εμπειρία στην παραγωγή θεατρικών 
παραστάσεων , για την υλοποίηση της παράστασης.  

 

                                        

 



Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι υπηρεσίες που ο πάροχος οφείλει να προσφέρει προς το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. είναι καλλιτεχνικές 
και τεχνικές υπηρεσίες   διαφόρων ειδικοτήτων ως εξής: 

Α. Ενός (1) συνεργάτη με την ιδιότητα του  σκηνοθέτη 

Β. Ενός (1) συνεργάτη με την ιδιότητα του  ηθοποιού,  

Γ. Ενός (1) συνεργάτη με την ιδιότητα του χορογράφου και  

Δ. Ενός (1) συνεργάτη με την ιδιότητα του δημιουργού οπτικοακουστικού υλικού – βίντεο 
προβολή. 

Προϋποθέσεις  και υποχρεώσεις αναδόχου 

 Ο ανάδοχος οφείλει να είναι επαγγελματικός φορέας παραγωγής θεατρικών 
παραστάσεων 

 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το πλήθος των  καλλιτεχνικών συνεργατών, με τις 
ιδιότητες που αναφέρονται ανωτέρω και τους οποίους οφείλει να προσλάβει για τα 
αντίστοιχα χρονικά διαστήματα με τις νόμιμες αμοιβές. 

 Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση υλοποίησης των εργασιών που αναλαμβάνει, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Ο πάροχος, επιπρόσθετα, υποχρεούται να καταβάλει κάθε είδους και υπέρ 
οποιουδήποτε νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές, τέλη και δικαιώματα. 

Κριτήριο ανάθεσης  

Η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016 και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με 
κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 7.440,00 € και αναλύεται ως εξής: 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Η ΜΝΗΜΗ 
ΕΙΝΑΙ 

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ   

01/08/2020-
09/08/2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΗΘΟΠΟΙΟΥ 

01/08/2020-
09/8/2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ 

01/08/2020-
09/08/2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟΥ - ΒΙΝΤΕΟ 

01/08/2020-
9/08/2020 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  

 

ΟΛΗ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 



Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ. 
 
Για την παραπάνω ανάθεση εγκρίθηκε η δαπάνη έως του συνολικού  ποσού των επτά 
χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους, θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ του Προϋπολογισμού του έτους 2020 
και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης.  
 
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται  μέχρι την  Δευτέρα 13 
Ιουλίου  2020 και ώρα 12.30 μ.μ. να στείλουν στα γραφεία μας ( Γ. θεοτόκη- Δημοτικό 
θέατρο, 49100 Κέρκυρα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipethekerkyras@gmail.com σε 
κλειστό αρχείο την  οικονομική προσφορά τους.                         
 

                                                       Η καλλιτεχνική Διευθύντρια  

                                                               

                                                              Βαρβάρα Δούκα 
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 

                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  
Παροχής  καλλιτεχνικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη 
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στην υλοποίηση της  παράστασης «Η ΜΝΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ» 
που θα παρουσιαστεί στο θέατρο 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 

 


