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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΥΚΛΑΣ
Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση καλλιτεχνικών
υπηρεσιών για τη λειτουργία του Δημοτικού Κουκλοθεάτρου “ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ” και του
Μουσείου Κούκλας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές
προτάσεις τους, πάνω στις οποίες θα κινηθεί το πλαίσιο λειτουργίας του
Κουκλοθεάτρου και του Μουσείου Κούκλας, στο Τμήμα Πολιτισμού, Γεωργιάδου
53, Μύλος του Παππά, τηλ. 2410 614449 τη Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα: 10:00 π.μ.
σε κλειστό φάκελλο με την ένδειξη “Καλλιτεχνικές υπηρεσίες για τη λειτουργία
κουκλοθεάτρου ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ και Μουσείου Κούκλας”
Σύμφωνα με
1.Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του των παρ. 1 και 2 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018
3.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης, εκτιμάται ότι θα είναι 24.800,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Το κριτήριο για την κατακύρωση θα είναι η καλύτερη πρόταση και η εμπειρία στη
λειτουργία ενός κουκλοθέατρου
Για την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Ύπαρξη έκδοσης νόμιμων παραστατικών
2. Κατάθεση βιογραφικού σημειώματος
3 Κατάθεση Οικονομικής προσφοράς
4. Εμπειρία στη λειτουργία κουκλοθέατρου
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται απαράδεκτη.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης περιλαμβάνει: την πραγματοποίηση παραστάσεων
κουκλοθέατρου καθημερινά για σχολεία, τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ
Κουκλοθεάτρου με πληθώρα παραστάσεων, εργαστηρίων
και εκθέσεων με
φιλοξενούμενους κουκλοθιάσους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργασίες με
δομές του Δήμου, τη συμμετοχή του κουκλοθεάτρου με παράσταση και εργαστήρια
στο Φεστιβάλ Πηνειού, διαδραστικά χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και κατασκευές
στο Μουσείο Κούκλας, τη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Κουκλοθεάτρου, τη
διοργάνωση φιλοξενούμενων παραστάσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
εκθέσεις, δρώμενα και εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία κ.α. Εππλέον
περιλαμβάνει καθημερινές παραστάσεις για Κουκλοθέατρο και εκπαιδευτικές δράσεις
για 65+άνω σε ανοιχτούς χώρους. Τέλος, περιλαμβάνει τη συστηματική λειτουργία
του Μουσείου Κούκλας σε καθημερινή βάση.
Σε περίπτωση μέτρων λόγω του covid 19, οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τα
χαρτιά τους θα πρέπει να έχουν εναλλακτικές προτάσεις που θα περιλαμβάνουν την
καταγραφή και επιδιόρθωση εκθεμάτων του Μουσείου Κούκλας, τη δημιουργία
ψηφιακών ιστοριών για παιδιά, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών βίντεο
κατασκευής κούκλας με στόχο την ανάδειξη των εκθεμάτων του Μουσείου Κούκλας.
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
παρακαλούμε ο ενδιαφερόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο θα πρέπει να
προσκομίσει πριν την κατακύρωση τα κάτωθι:
α. απόσπασμα ποινικού μητρώου
β. φορολογική ενημερότητα
γ. ασφαλιστική ενημερότητα
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.800,00€
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
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