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ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σο ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ Κζρκυρασ 

πρόκειται να προβεί, με τθ διαδικαςία τθσ  απευκείασ ανάκεςθσ, με το ςφςτθμα 
ςυλλογισ προςφορϊν,  ςτθν επιλογι ςυνεργάτθγια ςυμβουλευτικι, διοικθτικι, 
δθμοςίων ςχζςεωνυποςτιριξθ και για τθν οργάνωςθ κεατρικϊν παραγωγϊν για τθν 
υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural 
and naturalheritagetodevelop a sustainableTourism (NeTT)» που ζχει ενταχκεί ςτο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-
2020 χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) 
και το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθν  .Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαςθ 
εγγραφισ ςτο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΤ7465ΧΙ8-Η4Ν). 
 

1. Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ: Ανακζτουςα αρχι: ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. – ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), Οδόσ: Δθμοτικό 
Θζατρο, 4900, Κζρκυρα, Σθλ.:26610 40136, Fax: 26610 40136, dipethekerkyras@gmail.com, 
Ιςτοςελίδα: www.dipethek.gr 

2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ 
διεφκυνςθ διαδικτφου www.dipethek.gr. Οι  ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ 
όλων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από τα γραφεία τθσ Α.Α. κατά τισ εργάςιμεσ  θμζρεσ και 
ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.  

3. Περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ζργου είναι θ επιλογι 

ςυνεργάτθγια ςυμβουλευτικι, διοικθτικι, δθμοςίων ςχζςεωνυποςτιριξθ και για τθν 
οργάνωςθ κεατρικϊν παραγωγϊν(79416000 Τπθρεςίεσ Δθμοςίων χζςεων -  755100000 

Τπθρεςίεσ διοικθτικζσ - 79415000 Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα οργάνωςθσ -  92312110 

Ψυχαγωγικζσ υπθρεςίεσ κεατρικϊν παραγωγϊν) τουζργουNetwork of Theatres for the 
valorization of cultural and naturalheritagetodevelop a sustainableTourism 
(NeTT)τουΔΙΑΠΕΘΕΚΕΡΚΤΡΑ.  
 
 

 



 
Αναλυτική περιγραφή των παραδοτζων  

Παραδοτζο Περιγραφι 

1.2.3 «υνεδριάςεισ 
ςυντονιςμοφ ζργου» 

Τποςτιριξθ ςτθν οργάνωςθ και ςυμμετοχι του φορζα ςε 
ςυναντιςεισ εργαςίασ των εταίρων 

1.2.4 «Διοικθτικι και 
Οικονομικι Διαχείριςθ 
ζργου» 

Τποςτιριξθ για τθ ςφνταξθ των αναφορϊν προόδου και τθ 
ςυλλογι των δικαιολογθτικϊν πιςτοποίθςθσ 

4.2.2 «Εργαςτιρια για τα 
κοινά καινοτόμα προϊόντα» 

Τποςτιριξθ του φορζα ςτισ εργαςίεσ που ςχετίηονται με 
τθν οργάνωςθ και προϊκθςθ των παραςτάςεων και των 
εργαςτθρίων του παραδοτζου. 

4.2.3 «Εκδθλϊςεισ 
προβολισ» 

Τποςτιριξθ του φορζα ςτισ εργαςίεσ που ςχετίηονται με 
τθν υλοποίθςθ των παραςτάςεων και τθν προβολι τουσ ςε 
Ελλάδα και Ιταλία 

 
4. Κριτήρια ανάθεςησ – Κατάθεςη δικαιολογητικών. 
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν μαηί με τθν οικονομικι τουσ προςφορά τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά ςε φωτοαντίγραφα. 
Α. Πτυχίο Π.Ε. από ςχολι Επικοινωνίασ & Μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ι Δθμοςίων 
ςχζςεων. 
Β. Μεταπτυχιακό ι Διδακτορικό δίπλωμα ςχετικό με τθν τζχνθ του κεάτρου. 
Γ. Βιογραφικό όπου να προκφπτει πενταετι τουλάχιςτον επαγγελματικι  προχπθρεςία ςε 
ςυναφισ με τθν τζχνθ του κεάτρου καλλιτεχνικοφσ φορείσ. 
Δ. Επάρκεια Αγγλικισ γλϊςςασ.  
 

5. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ προςφοράσ για το ςφνολο των παραδοτζων. 

6. Χρόνοσυλοποίηςησζργου : Ζξι περίπου μινεσ, 
μεδυνατότθταπαράταςθσαδαπάνωσγιατθΑ.Α. 

7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι 
ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 
και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ 
παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ 
ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

8. Παραλαβή προςφορών:Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ι κα ςταλοφν ταχυδρομικάςτα 
γραφεία τθσ  Α.Α. που βρίςκονται ςτο Δθμοτικό Θζατρο (20σ όροφοσ) Σ.Κ. 49100, ςτθν πόλθ 
τθσ Κζρκυρασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, ζωσ τισ10του μηνόσ 
επτεμβρίου του ζτουσ 2020, ημζρα Πζμπτηκαι ώρα 10:00 π.μ, 

9. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: τουλάχιςτοντζςςερισ (4) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

10. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι 

11. Χρηματοδότηςη:Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει ζωσ του ποςοφ των 
5.300,00 ευρϊ τονΚΑ 02.64.98.00.0002 ΕΞΟΔΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΝΕΣΣ και 



ζωσ του ποςοφ των1.272,00 ευρϊ τον Κ.Α 02.54.00.00.0002 Φ.Π.Α ΕΞΟΔΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΝΕΣΣ του προχπολογιςμοφ του ΔΗΠΕΘΕ του ζτουσ 2020. 

12. Ενςτάςεισ:ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 
προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ 
τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι 
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Η ζνςταςθ υποβάλλεται 
ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με 
τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

13. Δημοςιεφςεισ: Η ςυνοπτικι αυτι πρόςκλθςθ κα αναρτθκείςτο site του ΔΗΠΕΘΕ 
Κζρκυρασ : www.dipethek.gr . 

 

 

Η Πρόεδροσ του Δ.. 
 
  Παναγιϊτα Σηάννε 

http://www.dipethek.gr/

