
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.)   
Ταχ. Δ/νση Δημοτικό Θέατρο, 49100   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Άκης Χειρδάρης 
Τηλ.: 26610 40136 
e-mail: dipethekerkyras@gmail.com 
  
 

             
                             
Κέρκυρα 9-9-2020 
           

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 «ΓΕΓΟΝΟΤΑ » που θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό 
θέατρο Κέρκυρας. 
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.                                        
6.           Το από 7-7-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό 29/20. 

7.          Την 2-6ης-2020 Απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ 6Ω79ΟΞΒ3-ΟΦ2. 
 

Το ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.ΚΕ.ΔΗ. Κέρκυρας στο πλαίσιο  του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης του 
(ΑΠΟΦ. 2/12ης-2019 έγκριση ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2020 με ΑΔΑ 60ΟΙΟΞΒ3-Κ76 ) και σύμφωνα 
με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του για το 2020 (ΑΠΟΦ. 2-12Ης-2019 με ΑΔΑ, 
ΨΩΖΑΟΞΒ3-Μ3Φ) και την 1Η αναμόρφωση του (ΑΠΟΦ. 13-1Ης-2020 με ΑΔΑ ΩΚΨ2ΟΞΒ3-
ΞΔΩ) προγραμματίζει να παρουσιάσει σε συμπαραγωγή με άλλα 7 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και την 
Εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής σκηνής την παράσταση του μουσικοθεατρικού 
έργου «ΓΕΓΟΝΟΤΑ» του David Greig. Για την υλοποίηση της ανωτέρω συμμετοχής μας στην 
θεατρική συμπαραγωγή θα  απαιτηθεί η συνεργασία και η παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 
συνεργάτη – ανάδοχου, ο οποίος θα πρέπει  να είναι επαγγελματικός Φορέας Παραγωγής 
Θεατρικών Παραστάσεων, με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο προκειμένου να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική περιγραφή.  

                                                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 



 H παρούσα τεχνική περιγραφή έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007, της παρ. 9 του άρθρου  209 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 54 του 
Ν.4412/2016. 

Οι υπηρεσίες που ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει για τις 4 παραστάσεις που θα 
δοθούν στο Δημοτικό θέατρο της Κέρκυρας στις 8,9,10 και 11 Οκτωβρίου 2020 
παρουσιάζονται στον  παρακάτω ενδεικτικό Π/Υ. 
 
                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ  ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ «ΓΕΓΟΝΟΤΑ» 

Α/Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ             ΠΟΣΑ  

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2 ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ           900,00 

2. ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ         3.000,00 

3.  ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        1.300,00 

4. ΑΜΟΙΒΗ ΠΙΑΝΙΣΤΑ ΓΙΑ 6 ΜΕΡΕΣ           700,00 

5.  ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΧΟΥ ΦΩΤΩΝ            400,00 

6. ΑΜΟΙΒΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΚΗΝΗΣ            265,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ & ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ        6.565,00 ΕΥΡΩ 

 
Ο ανωτέρω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και το κόστος που αφορά  στους 
καλλιτεχνικούς συνεργάτες έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές ανά ειδικότητα. 
 
Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιμελείται για την άρτια καλλιτεχνική 
προετοιμασία, εκτέλεση και ροή της παράστασης, των συμμετεχόντων ηθοποιών και 
χορωδών. Επίσης αναλαμβάνει την  υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με τις 
συμμετέχουσες χορωδίες, ώστε η παρουσία των χορωδών και μουσικών διδασκάλων ( 
μαέστρων) να είναι καθόλα νομότυπη. Οφείλει να διαθέσει το πλήθος των καλλιτεχνικών 
συνεργατών, με τις ιδιότητες που συμμετέχουν στην παραγωγή  και τους οποίους οφείλει 
να προσλάβει για τα χρονικά διαστήματα με τις νόμιμες αμοιβές. Τέλος ο ανάδοχος θα έχει 
την υποχρέωση υλοποίησης των εργασιών που αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
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. 
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 
πέντε ευρώ (6.565,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, θα 
χρηματοδοτηθεί από τον Κ.Α. 02.61.00.98 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» του 
Π/Υ του έτους 2020 και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
                                                  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  
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 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 

mailto:dipethekerkyras@gmail.com


 
                                                             
                            
                                                                   
                                                                

                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 

                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  
Παροχής  καλλιτεχνικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη 
του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στην υλοποίηση της  παράστασης «ΓΕΓΟΝΟΤΑ» που θα 
παρουσιαστεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 
 

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 

 


