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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3. της Πράξης με 

τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable 
Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – 
Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 
Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-
Η4Ν για την τεχνική διαχείριση της online παρουσίασης του κινηματογραφικού έργου «Γεύσεις και 
Κατακτήσεις» στην Κέρκυρα στην Πάτρα και την Ιταλία, την χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας και την 
οργάνωση της  παρουσίασης  των αντίστοιχων έργων των θεάτρων της Απουλίας και του θέατρου της Πάτρας 
στο κοινό της Κέρκυρας. 
 
Έχοντας υπόψη: 

1.    Την Πράξη με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a 
sustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG 
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 
6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν)  
2.     Το από 17-10-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό 42/20. 
3.     Την 4-7ης-2020 Απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ Ω0ΞΓΟΞΒ3-7Ε1. 
 
                                                                 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for 
the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 
2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν)  
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πακέτου  εργασίας του παραπάνω έργου καλούμαστε να ολοκληρώσουμε έως τη 
λήξη του έργου το 2020 μεταξύ άλλων και  το παραδοτέο 4.2.3 για την ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών σε 
εξωτερικό συνεργάτη για την τεχνική διαχείριση της online παρουσίασης του κινηματογραφικού έργου fullHD4K 
 «Γεύσεις και Κατακτήσεις» στην Κέρκυρα στην Πάτρα και την Ιταλία, την χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας και 
την οργάνωση της  παρουσίασης  των αντίστοιχων έργων των θεάτρων της Απουλίας και του θέατρου της 
Πάτρας στο κοινό της Κέρκυρας. 
Το συγκεκριμένο ψηφιοποιημένο κινηματογραφικό  έργο θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό θέατρο της Κέρκυρας 
μαζί με τα έργα των εταίρων στις 6,7 και 8 Νοεμβρίου. Το θέμα του θα επικεντρωθεί στην Κερκυραϊκή κουζίνα, 
όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των Βενετών, των Γάλλων και των Άγγλων κατακτητών, οι οποίοι 
επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις διατροφικές συνήθειες των ντόπιων κατοίκων. Επίσης το έργο δεν θα 
υπερβαίνει σε διάρκεια τα 50 λεπτά και θα συμπεριλαμβάνει στην πλοκή του τη χρήση τοπικών κερκυραϊκών 
προϊόντων ή θα γίνεται αναφορά σε αυτά. Η επιλογή των προϊόντων που θα προβληθούν έχει γίνει μετά από 
επαφές και συναντήσεις που έχουν προηγηθεί με τους ντόπιους παραγωγούς στο πλαίσιο της πρόσκλησης που 
είχε διενεργήσει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στους παραγωγικούς φορείς του νησιού. 
 

 



Για την υποστήριξη του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. στην υλοποίηση αυτής  της δράσης  θα απαιτηθεί η συνεργασία με 
εξωτερικό συνεργάτη – ανάδοχο ο οποίος θα πρέπει  να είναι επαγγελματικός Φορέας για την τεχνική 
διαχείριση της online παρουσίασης ψηφιακού έργου, την χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας και την οργάνωση 
εκδηλώσεων ο οποίος καλείται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
                                               
                                                

Α/Α                                         ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α Τεχνική διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίασης του έργου «Γεύσεις και Κατακτήσεις στην Κέρκυρα 
στην Πάτρα και την Ιταλία 

Β Χρήση της διαδικτυακής διανομής του έργου σε πλατφόρμες 

Γ Οργάνωση της  παρουσίασης στο κοινό της Κέρκυρας  των αντίστοιχων έργων των θεάτρων της 
Απουλίας και του θέατρου της Πάτρας για τρεις μέρες στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας 

 
Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και τον 
διευθυντή παραγωγής του έργου ΝΕΤΤ ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα του καλλιτεχνικού αποτελέσματος και 
η εκπλήρωση των απαιτήσεων που απορρέουν από το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου NETT. 
 
  
Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Για  την διενέργεια διαγωνισμού  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του   
Παραδοτέου 4.2.3 για την τεχνική διαχείριση της online παρουσίασης του κινηματογραφικού έργου «Γεύσεις 
και Κατακτήσεις» στην Κέρκυρα στην Πάτρα και την Ιταλία, την χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας και την 
οργάνωση της  παρουσίασης  των αντίστοιχων έργων των θεάτρων της Απουλίας και του θέατρου της Πάτρας 
στο κοινό της Κέρκυρας εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 3.781,32€ που  θα βαρύνει τον ΚΑ 
02.64.98.00.0002 ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΤΤ του Π/Υ του 2020 και επειδή το Φ.Π.Α του 
συγκεκριμένου έργου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει έως του ποσού των 907,51ευρώ να καλυφθεί 
από τον Κ.Α 02.54.00.00.0002 Φ.Π.Α ΝΕΤΤ του Π/Υ του 2020. 
 
Γ. 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 την Παρασκευή 23-10-2020 και ώρα 2.30 μ.μ. να 
στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipethekerkyras@gmail.com σε κλειστό αρχείο την  οικονομική 
προσφορά τους ή στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                         
 

                                                             

                                                                            Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                              
                                                                            Παναγιώτα Τζάννε 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ   

Tην απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του για την  υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3. 
της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to 
develop a sustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-
2018 Απόφ.  εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν  για την τεχνική διαχείριση της online 
παρουσίασης του κινηματογραφικού έργου «Γεύσεις και Κατακτήσεις» στην Κέρκυρα στην Πάτρα 
και την Ιταλία, την χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας και την οργάνωση της  παρουσίασης  των 
αντίστοιχων έργων των θεάτρων της Απουλίας και του θέατρου της Πάτρας στο κοινό της 
Κέρκυρας. 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛ / FAX / e-mail  

Προσφερόμενη τιμή  

Ολογράφως 
 

 

Καθαρή αξία  ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 
 

 

 

Τόπος/Ημερομηνία 

 

 

 

Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 

 


