
 

Τ: 210 341 8550            Πειραιώς 206 | Ταύρος, Αθήνα 17778 
F: 210 341 8570            206 Piraeus str. | Tavros, Athens 17778                 E:info@mcf.gr www.mcf.gr 

                                                                                                                                   Αθήνα, 15/04/2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου 

Υποέργου της Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», υλοποιεί δράσεις του Θεσμού «Αρχαίο Δράμα: 

Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις» (στο εξής Α.Δ.Δ.Κ.Π.).  

Μέρος των δράσεων του θεσμού είναι μια παράσταση αρχαίου δράματος που θα 

πραγματοποιηθεί από το οργανισμό «Prague City Theatres» με τίτλο «Hercules». Η  

παράσταση αυτή απαιτεί από τεχνικής άποψης ειδικές σκηνογραφικές κατασκευές.  

Ειδικότερα, η προμήθεια που απαιτείται περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

Κατασκευή σκηνικών στοιχείων σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια και κατόπιν 

συνεννόησης με τον σκηνογράφο και τον σκηνοθέτη.  

Πρόκειται για μια κατασκευή δύο επιπέδων και μιας πλάτης με διαστάσεις: 

Α) πρώτο επίπεδο 5μ πλάτος Χ 8μ μήκος Χ 30εκ ύψος,  

Β) δεύτερο επίπεδο 8μ μήκος Χ 2μ πλάτος Χ 60εκ ύψος και  

Γ) πλάτη 2,5 μ ύψος Χ 8μ μήκος  

Όλη η κατασκευή είναι επενδεδυμένη με γυψοσανίδα ικανή να αντέξει δονήσεις και βάρος 

έως και πέντε 5) μέσων ανθρώπων (βάρος 75-85 kg Χ 5 άτομα). Κατασκευή σκηνικού 
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στοιχείου βράχου. σύμφωνα με τα σχέδια. Ειδική κατασκευή για την αποχέτευση νερού 

κάτω από τη σκηνή, απολύτως στεγανή για την προστασία του πατώματος της σκηνής. 

Παρουσία 2 τεχνικών για 8 ημέρες για την επισκευή των εκούσιων φθορών που θα 

προκαλούνται στο σκηνικό βάση της δράσης - σκηνοθεσίας (γκρέμισμα μέρος του 

πατώματος και του τοίχου) καθώς και  βάψιμο όλης της επιφάνειας  μετά από κάθε πρόβα 

και παράσταση της συγκεκριμένης θεατρικής παραγωγής.  

 

Παραδοτέα του Αναδόχου: 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει την ζητούμενη κατασκευή έως την Τρίτη 

3/5/2022.  

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν, αποδεδειγμένα, εμπειρία σε 

τουλάχιστον μία αντίστοιχη κατασκευή. Μέσα στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας θα 

πρέπει απαραιτήτως να εσωκλείονται τα βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου που 

προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος, από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία τους σε 

αντίστοιχες κατασκευές. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θ’ απαιτηθεί 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς επίσης και αντίγραφο ποινικού 

μητρώου σε ισχύ (του νομίμου εκπροσώπου). Αντί αντιγράφου ποινικού μητρώου θα 

μπορούσε να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr  με το παρακάτω κείμενο: «δηλώνω 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της Παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016». Σε περίπτωση νομικού προσώπου τη ως άνω δήλωση 

την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος.   

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

  Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει συνολικά µέχρι του ποσού των 2.600,00 € 

πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις νόµιµες  κρατήσεις. Η 

εξόφλησή του θα πραγματοποιηθεί εντός 15 ηµερών από την παράδοση του εξοπλισμού 
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και του αντίστοιχου τιμολογίου-δελτίου αποστολής και αφού προηγουμένως θα έχει 

ολοκληρωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ιδρύματος η διαδικασία πλήρους 

πιστοποίησης της ποιότητας και της ποσότητας του ζητούμενου εξοπλισμού.  

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

          Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο 

µέχρι και την Τρίτη, 26/04/2022 και ώρα 14.00. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί µε 

την κατάθεση φακέλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, 17778 Ταύρος - 

Ισόγειο, Γραφείο Υποδοχής), καθημερινά  από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 - 

14.00. 

      Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυμία, 

έδρα, ΑΦΜ και αρμόδιο πρόσωπο µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Αν δεν αναγράφεται 

στο φάκελο ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τότε ο υποψήφιος 

αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Τέλος, µετά την υποβολή του, ο 

φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται τελικός και δεν επιδέχεται οιασδήποτε αλλαγής.                

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

 

Μεταξία Τσιρταβή  (Ξένια Καλδάρα) 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια 
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Υπογραφή:
ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΙΡΤΑΒΗ

Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 045634723
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