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Θζμα: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υλοποίθςθ του παραδοτζου 4.2.3.τθσ Πράξθσ με 

τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and naturalheritagetodevelopasustainableTourism 
(NeTT)» που ζχει ενταχκεί ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 
2014-2020 και 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)για 
τθν απευκείασανάκεςθ καλλιτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ  για τθν ψθφιοποίθςθ – 
υποτιτλιςμό, διαδικτυακι διανομι (Showcase&Distribution) και τθν  παραγωγι του κινθματογραφικοφ ζργου 
«ΓΕΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΣΗΕΙ» ςτθν Ελλάδα και τθν Ιταλία χρθςιμοποιϊντασ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ.  
Ζχοντασ υπόψθ: 

1.    Σθν Πράξθ με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a 
sustainable Tourism (NeTT)» που ζχει ενταχκεί ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG 
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και 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)  
2.  Σο από 17-10-2020 πρωτογενζσ αίτθμα με αρικμό 41/20. 
3.Σθν 3-7θσ-2020 Απόφαςθ του Δ.. με ΑΔΑ ΩΓΕ2ΟΞΒ3-ΕΙ2. 
 
Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΜΒΑΗ 
Σο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κζρκυρασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Network of Theatres for 
the valorization of cultural and naturalheritagetodevelopasustainableTourism (NeTT)» που ζχει ενταχκεί ςτο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και 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) 
το πλαίςιο του εγκεκριμζνου πακζτου  εργαςίασ του παραπάνω ζργου καλοφμαςτε να ολοκλθρϊςουμε ζωσ τθ 
λιξθ του ζργου το 2020 μεταξφ άλλων και  το παραδοτζο4.2.3για τθν ανάκεςθ καλλιτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςε 
εξωτερικό ςυνεργάτθ  για τθν Ψθφιοποίθςθ – υποτιτλιςμό και διαδικτυακι διανομι (Showcase&Distribution) 
τθσ παραγωγισ τουκινθματογραφικοφ ζργου «ΓΕΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΣΗΕΙ» ςτθν Ελλάδα και τθν Ιταλία 
χρθςιμοποιϊντασ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ.  
CPV:72318000-7 Yπθρεςίεσ μετάδοςθσ δεδομζνων 
CPV 92130000-1 Τπθρεςίεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν  
CPV 92110000-2 Τπθρεςίεσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν & βίντεο. 
CPV 92112000    Τπθρεςίεσ υποτιτλιςμοφ  
CPV 32353000-2 Τπθρεςίεσ εγγραφισ ιχου 
Σο ςυγκεκριμζνο ψθφιοποιθμζνο ζργο, με τθ μορφι κινθματογραφικισ ταινίασfullHD 45λεπτϊν  κα 
παρουςιαςτεί, ςε πρϊτθ προβολι, ςτο Δθμοτικό κζατρο τθσ Κζρκυρασ. Σο κζμα του κα επικεντρωκεί ςτθν 
Κερκυραϊκι κουηίνα, όπωσ αυτι διαμορφϊκθκε κατά τθ διάρκεια των Βενετϊν, των Γάλλων και των Άγγλων 
κατακτθτϊν, οι οποίοι επθρζαςαν ςε μεγάλο βακμό τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των ντόπιων κατοίκων. Επίςθσ το 
ζργο δεν κα υπερβαίνει ςε διάρκεια τα 90 λεπτά και κα ςυμπεριλαμβάνει ςτθν πλοκι του τθ χριςθ τοπικϊν 
κερκυραϊκϊν προϊόντων ι κα γίνεται αναφορά ςε αυτά. Η επιλογι των προϊόντων που κα προβλθκοφν ζχει 
γίνει μετά από επαφζσ και ςυναντιςεισ που ζχουν προθγθκεί με τουσ ντόπιουσ παραγωγοφσ ςτο πλαίςιο τθσ 
πρόςκλθςθσ που είχε διενεργιςει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ςτουσ παραγωγικοφσ φορείσ του νθςιοφ. 

 



 
Για τθν υποςτιριξθ του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. ςτθν υλοποίθςθ αυτισ  τθσ δράςθσ  κα απαιτθκεί θ ςυνεργαςία με 
εξωτερικό ςυνεργάτθ – ανάδοχο ο οποίοσ κα πρζπει  να είναι επαγγελματικόσ Φορζασ κινθματογραφικισ 
Παραγωγισ  ψθφιοποίθςθσ ζργων και διαδικτυακισ διανομισ τουσ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο χϊρο, ο 
οποίοσ καλείται να ςυςτιςει «Ομάδα Ζργου», με τισ παρακάτω ειδικότθτεσ  καλλιτεχνικϊν και τεχνικϊν 
υντελεςτϊν  κακϊσ και να παρζχει τισ παρακάτω υπθρεςίεσ και τθν ςφςταςθ των ομάδων ζργου που 
αναφζρονται ςτον  παρακάτω πίνακα 
 
 
 

Α/Α  ΤΠΗΡΕΙΕ – ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΟΤ 

Α ΨΗΦΙΟΠΟΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΤΠΟΣΙΣΛΙΜΟ 

Β ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ε ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ 

Γ ΑΜΟΙΒΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ 

  Γ1             3 Ηκοποιοί  

  Γ2          Εικαςτικόσ επιμελθτισ – Art Director 

  Γ3          Βοθκόσ κθνογράφου - Ενδυματολόγου 

  Γ4          Κομμωτισ - Μακιγιζρ 

  Γ5          Φροντιςτισ αντικειμζνων - κριπτ 

Δ ΑΜΟΙΒΕ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΨΗΦΙΟΠΟΙΉΗ 

  Δ1          Διευκυντισ φωτιςμοφ 

  Δ2          Βοθκόσ θλεκτρολόγοσ 

  Δ3          Ηχολιπτθσ 

  Δ4          3 Χειριςτζσ Κάμερασ  

  Δ5 Μοντζρ 

Ε ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργαςτεί με τθν Καλλιτεχνικι Διευκφντρια του ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και τον 
διευκυντι παραγωγισ του ζργου ΝΕΣΣ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αρτιότθτα του καλλιτεχνικοφ αποτελζςματοσ και 
θ εκπλιρωςθ των απαιτιςεων που απορρζουν από το εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου NETT. 
 
Β.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Για  τθν διενζργεια διαγωνιςμοφ  με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ για τθν υλοποίθςθ του   
Παραδοτζου 4.2.3 με τίτλο Ψθφιοποίθςθ και διαδικτυακι διανομι (Showcase&Distribution) τθσ παραγωγισ   
του κινθματογραφικοφ ζργου «ΓΕΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΣΗΕΙ» fullHD 45λεπτϊν  ςτθν Ελλάδα και τθν Ιταλία 
χρθςιμοποιϊντασ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ εγκρίκθκε διάκεςθ πίςτωςθσ ζωσ του ποςοφ των 20.000,00 € που  
κα βαρφνει τον ΚΑ 02.64.98.00.0002 ΕΞΟΔΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΝΕΣΣ του Π/Τ του 2020 καιεπειδι 
το Φ.Π.Α του ςυγκεκριμζνου ζργου δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ κα πρζπει ζωσ του ποςοφ των 4.800,00 
ευρϊ να καλυφκεί από τον Κ.Α 02.54.00.00.0002 Φ.Π.Α ΝΕΣΣ του Π/Τ του 2020. 
 
Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά μόνο βάςει τιμισ. Οι 
υποψιφιοι ανάδοχοι ςτθν παροφςα φάςθ καλοφνται  μζχρι τθνΠαραςκευι 23-10-2020 και ϊρα 2.30 μ.μ. να 
ςτείλουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dipethekerkyras@gmail.comςε κλειςτό αρχείο τθν  οικονομικι προςφορά 
τουσ ι ςτα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
 

 

Η Πρόεδροσ του Δ.. 

 
     Παναγιϊτα Σηάννε 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Ζντυπο υποβολισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Τποψθφίου Αναδόχου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ   

Tθν απευκείασ ανάκεςθ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ του για τθν  υλοποίθςθτου παραδοτζου 
4.2.3. τθσ Πράξθσ με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and 
naturalheritagetodevelopasustainableTourism (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 Απόφ.  εγγραφισ ςτο Π.Δ.Ε. 
(ΑΔΑ 6ΠΤ7465ΧΙ8-Η4Νγια τθν απευκείασ ανάκεςθ καλλιτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςε 
εξωτερικό ςυνεργάτθ  για τθν ψθφιοποίθςθ – υποτιτλιςμό, διαδικτυακι διανομι 
(Showcase&Distribution) και τθν  παραγωγι του κινθματογραφικοφ ζργου «ΓΕΤΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΣΑΚΣΗΕΙ» ςτθν Ελλάδα και τθν Ιταλία χρθςιμοποιϊντασ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ. 
 

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ 
ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ 

 

Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Τ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΣΗΛ/ FAX / e-mail  

Προςφερόμενθ τιμι  

Ολογράφωσ 
 

 

Καθαρή αξία  ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 
 

 

 

Σόποσ/Ημερομθνία 

 

 

 

Για τον προςφζροντα 

 

 

 

φραγίδα / Τπογραφι 

Ονοματεπϊνυμο νομίμου εκπροςϊπου 

 


