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ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την υποβολή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων σύμφωνα με το 
άρθρο 118 Ν. 4412/2016.  
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 
έργων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς Πόρους για τις διαχειριστικές χρήσεις 2019 
και 2020.  
Τα καθήκοντα του αναδόχου διακρίνονται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασιών: 
ΠΕ 1: Σχεδιασμός και υποστήριξη υποβολής προτάσεων  (α) Σύνταξη ΤΔΠ, Σχεδίου 
Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και λοιπών 
δικαιολογητικών όπως ορίζονται σε κάθε πρόσκληση.(β) Συνεργασία με αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΚΘΒΕ για την τεκμηρίωση των προτάσεων. (γ) Επικοινωνία με τις 
αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
ΠΕ 2: Υλοποίηση έργων(α) Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
και τροποποιήσεις αυτού όποτε καθίσταται αναγκαίο.(β) Σύνταξη Σχεδίου 
Αυτεπιστασίας με καθορισμός Πακέτων Εργασίας και παραδοτέων των επιμέρους 
Ερνεργειών/Εργασιών.(γ) Υποβολή ΤΔΥ, Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Δελτία 
Παρακολούθησης Πράξεων Δελτίου Επίτευξης Δεικτών,κλπ.(δ) Σχεδιασμός και 
υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων (σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης, παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τεχνική 
υποστήριξη Επιτροπών διαγωνισμού κλπ).(ε) Συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΥΔ για 
την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.(στ) Υποστήριξη κατά τη διαδικασία 
διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, επαληθεύσεων και πιστοποιήσεων. (ζ) 
Υποστήριξη διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξεων. 
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την υλοποίηση και ολοκλήρωση της 
εγκεκριμένης Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ», την υλοποίηση της εγκεκριμένης Πράξης 
«Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», της Πράξης Creative Europe, της Πράξης Καινοτομία στον 
Πολιτισμό, καθώς και οποιασδήποτε άλλης Πράξης υποβληθεί και εγκριθεί κατά την 
υλοποίησης της σύμβασης (όπως ΠΔΕ, κοινοτικές πρωτοβουλίες, προγράμματα της ΓΓΕΤ 
κλπ). 
Η διάρκεια των παρερχομένων υπηρεσιών ορίζεται έως 31/12/2020. 
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής  στην πρόκληση είναι: 
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
- Φορολογική Ενημερότητα 
- Ασφαλιστική Ενημερότητα  
- Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 
- Βεβαίωση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 
- Πτυχίο οικονομικών μελετών κατηγορίας (3) 
- Τεκμηριωμένη εμπειρία 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. 
 
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Κρατικού Θεάτρου στον 
8 όροφο του κτιρίου της ΕΜΣ Εθνικής Αμύνης 2, ΤΚ 534621 έως την Πέμπτη 
14/02/2019 και ώρα 11.30 
 
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές από το Γραφείο Προμηθειών τηλ 2315200095 και από την ιστοσελίδα του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος www.ntng.gr. Υπεύθυνος για πληροφορίες: Βασίλης 
Παλικισιάνος v.palikisianos@ntng.gr. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος του ΚΘΒΕ 

 
 

 Αριστοτέλης Στυλιανού 
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