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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
(ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Σέρρες, 24/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 883

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΕΊΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΑΠΌ ΘΈΣΗ ΙΣΧΎΟΣ» ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΣΕΡΡΏΝ».
Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών
στο πλαίσιο οργάνωσης της περιοδείας της παράστασης με τίτλο «από θέση ισχύος» της
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.
Σύμφωνα με:
1. Το αρθ. 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως

προστέθηκε με την παρ. 13 του αριθμ. 20 του Ν. 3731/2008 και τροποποιήθηκε με τον
Ν.4412/2016 άρθ. 377 περ. 38.

2. Τα χρηματικά όρια των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρ. 5 Ν.

4412/2016.

3. Το γεγονός ότι με συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να διενεργηθούν προμήθειες ή υπηρεσίες

ετήσιας συνολικής δαπάνης μέχρι 60.000 Ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους αρχείου ειδών του
ΕΠΠ (άρθρ. 117 παρ. 1 Ν.4412/2016 καθορίστηκε σε 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός προϋποθέτει δημοσίευση με απλοποιημένη προκήρυξη, παρ. 2 του

άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή των παρ. 1-6 του
Ν.4412/2016, με υποβολή έγγραφων προσφορών.
5. Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 66-120 του Ν.4412/2016 και συντάσσεται κατά το άρθρο 122

με την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρ. 377 περ. 82 όπου ισχύει η δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθ. 5 της απόφ 11389/1993(Β 185) ΕΚΠΟΤΑ μέχρι 31-122017 ή 31-12-2020.
6. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. οικ. 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος

Β’) απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. : «1. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις
που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα: […] δ) αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των
μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει
τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες,
στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του
κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ[…].
7. Την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 «Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων,

υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για
τους Ο.Τ.Α..».
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8. Το άρθρ. 72 του Ν.4412/2016 περί εγγυητικών επιστολών.
9. Τον Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) πλην των άρθρων 132-133-134 με την

τροποποίηση του Ν.4412/2016.

10. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- Εναρμόνιση της

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/εοκ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν...».
11. Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α’) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθμίσεις.

12. Το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί συνοπτικών

διαγωνισμών.

13. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία, ο αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) της

απόφασης οικονομικής επιτροπής, της απόφασης ανάθεσης & της σύμβασης (N.3861/2010).
14. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητα στοιχεία η ανάρτηση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, της

προκήρυξης, της απόφασης ανάθεσης και της σύμβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΑΔΑΜ) (άρθρο 11 του Ν.4013/2011 & άρθρο 139, 152 Ν.4281/2014) και άρθρο 38
του Ν.4412/2016.

15. Την υπ. Αριθμ. 5 Μελέτη με αριθμ. Πρωτ.: 844/17-07-2020.
16. Την υπ. Αριθμ. 135/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΠΚΟΛ28-0ΩΣ) ΑΔΣ της Κοινωφελής Επιχείρησης.
17. Την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 02.15.6117.00 "Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών".

Αναλυτικά:
Άρθρο 1ο : Τεχνικές Προδιαγραφές
ΟΜΑΔΑ Α: Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού
1. Αφίσα διαστάσεων 35Χ50cm :
Πρόκειται για αφίσα έγχρωμη διαστάσεων 35Χ50cm.
2. Αφίσα διαστάσεων 58Χ86cm:
Πρόκειται για αφίσα έγχρωμη διαστάσεων 58Χ86cm.
3. Banner διαστάσεων 1Χ2m:
Πρόκειται για τη banner έγχρωμο 1Χ2m.
4. Πρόγραμμα έγχρωμο τρίπτυχο:
Πρόκειται για τo πρόγραμμα της περιοδείας σε τρίπτυχο έγχρωμο πρόγραμμα.
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ΟΜΑΔΑ Β : Έξοδα μεταφοράς/μετακίνησης
1. Έξοδα μεταφοράς σκηνικού :
Πρόκειται για την μεταφορά του σκηνικού της παράστασης καθ’ όλη την διάρκεια της περιοδείας.
2. Οδοιπορικά καλλιτεχνών /ηθοποιών :
Πρόκειται για τα οδοιπορικά καθ’ όλη την διάρκεια της περιοδείας, των ηθοποιών που συμμετέχουν στην
παράσταση.
ΟΜΑΔΑ Γ: Λοιπές δαπάνες περιοδείας
1. Έξοδα αφισοκόλλησης περιοδείας :
Πρόκειται για τα έξοδα αφισοκόλλησης των αφισών στις πόλεις της περιοδείας.
2. Διαμονή με πρωινό τεχνικών στην Αθήνα (κατ’άτομο) :
Πρόκειται για πέντε διανυκτερεύσεις τριών τεχνικών στην Αθήνα, σε μονόκλινα δωμάτια με πρωινό.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 2ο: Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες στο πλαίσιο της περιοδείας της παράστασης με τίτλο «Από θέση ισχύος»
της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, έχει ως εξής:

Α/Α

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ
24%

ΟΜΑΔΑ Α: Δημιουργία και
εκτύπωση έντυπου υλικού
1

Αφίσα διαστάσεων 35Χ50cm

1

τεμάχιο

2.000

0,08

160,00

2

Αφίσα διαστάσεων 58Χ86cm

2

τεμάχιο

2.000

0,40

800,00

3

Βanner διαστάσεων 1Χ2m

3

τεμάχιο

50

14,00

700,00

4

Πρόγραμμα έγχρωμο τρίπτυχο 5

τεμάχιο

3.000

0,10

300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΟΜΑΔΑ Β: Έξοδα μεταφοράς /
μετακίνησης

1.960,00
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1

Έξοδα μεταφοράς σκηνικού

6

κατ΄αποκοπή

1

3.600,00

3.600,00

2

Οδοιπορικά καλλιτεχνών

7

κατ΄αποκοπή

1

1.000,00

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

4.600,00

ΟΜΑΔΑ Γ: Λοιπές δαπάνες
περιοδείας
1

Έξοδα αφισοκόλλησης
περιοδείας

8

κατ΄αποκοπή

1

2.200,00

2.200,00

2

Διαμονή με πρωινό τεχνικών
στην Αθήνα (κατ'άτομο)

9

τεμάχιο

15

60,00

900,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

3.100,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.660,00

Φ. Π. Α.

2.318,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

11.978,40

Η δαπάνη για την παροχή των παραπάνω προμηθειών και υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των
11.978,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η ανωτέρω
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6117.00 με την ένδειξη «Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών»
του προϋπολογισμού της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών του έτους 2020 σύμφωνα με την αριθμ. Απόφαση
141/2019 (ΑΔΑ:ΨΝ5ΠΟΛ28-Ν6Υ) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Η προβλεπόμενη δαπάνη και το είδος των εργασιών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την
πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών και των δαπανών, με τη ρητή προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το
συνολικό προϋπολογισμό, κατόπιν απλής εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών και σύμφωνα με
την εγκεκριμένη φόρμα αίτησης και τυχόν επίσημες τροποποιήσεις αυτής.
Άρθρο 3ο: Πίνακας Παραδοτέων
Τα παραδοτέα στο πλαίσιο της περιοδείας της παράστασης με τίτλο «Από θέση ισχύος» της
ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, έχει ως εξής: έχουν ως εξής:
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Α/Α

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α: Δημιουργία και εκτύπωση έντυπου
υλικού
1

Αφίσα διαστάσεων 35Χ50cm

1

τεμάχιο

2.000

2

Αφίσα διαστάσεων 58Χ86cm

2

τεμάχιο

2.000

3

Βanner διαστάσεων 1Χ2m

3

τεμάχιο

50

4

Πρόγραμμα έγχρωμο τρίπτυχο

5

τεμάχιο

3.000

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΟΜΑΔΑ Β: Έξοδα μεταφοράς / μετακίνησης
1

Έξοδα μεταφοράς σκηνικού

6

κατ΄αποκοπή

1

2

Οδοιπορικά καλλιτεχνών

7

κατ΄αποκοπή

1

8

κατ΄αποκοπή

1

τεμάχιο

15

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΟΜΑΔΑ Γ: Λοιπές δαπάνες περιοδείας
1

Έξοδα αφισοκόλλησης περιοδείας

2

Διαμονή με πρωινό τεχνικών στην Αθήνα
9
(κατ'άτομο)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Άρθρο 4ο : Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια υλοποίησης της έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και το τέλος της περιοδείας
δηλαδή τις 5 Σεπτεμβρίου 2020.
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα
με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν απλής εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.
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Οι προσφορές θα κατατεθούν έως και την Τρίτη 28/07/2020 στη γραμματεία της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών,
επί της οδού Π. Κωστοπούλου 4 – Σέρρες, ΤΚ 62 100, 3ος όροφος. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά
την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τη γραμματεία του Δημοτικού Θεάτρου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, στο
τηλ. 2321054585, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
___

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΕΡΡΩΝ

_____________________________________________

Π. Κωστοπούλου 4, Σέρρες, τηλ: 2321054585, fax: 2321054725, e-mail: dipetheds@gmail.com http://www.dipetheserron.gr

__________

