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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ενδιαφέρεται για την εξεύρεση συνεργάτη
για το έργο «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας».
Έχοντας υπ’ όψη:
α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
β) την υπ. αριθμ. 397/2015 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης .
γ) την υπ. αριθμ. 128/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον προϋπολογισμό
Εσόδων – Εξόδων 2017 της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ.

δ) την υπ. Αριθμό 109/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα, αναγνωρισμένα φυσικά πρόσωπα που να διαθέτουν
τα τυπικά προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο
του έργου.
Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση
Συνολικός Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των Είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 69.18.61.00 του προϋπολογισμού
της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ.
Κριτήριο ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά.
Τυπικά Προσόντα:
1) Δίπλωμα ελληνικής αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή
ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής, (ποσοστό 20%).
2) Αναγνωρισμένη παρουσία και έργο στο χώρο του χορού (ποσοστό 20%).
3) Εμπειρία στο καλλιτεχνικό σχεδιασμό ή συμμετοχή σε ανάλογες μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (ποσοστό 20%).
4) Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίμηση αγγλικών, (ποσοστό 15%).
5) Αποδεδειγμένες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, (ποσοστό 15%)
6) Η οικονομική προσφορά θα αξιολογηθεί με ποσοστό 10%.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/09/2017, ώρα 14:00 .
Τόπος υποβολής προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στα γραφεία της
«ΦΑΡΙΣ», Ασίνης 11 & Φαρών - Καλαμάτα 24132, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έντεκα (17) ημερών
από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, (έως και 04/09/17) τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
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2. Οικονομική Προσφορά .
3. Βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων που αναφέρονται
στην ως άνω παράγραφο.
Για την επιλογή των υποψηφίων θα υπάρχει και προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της επιτροπής
αξιολόγησης που θα οριστεί από το ΔΣ της ΦΑΡΙΣ.
Πληροφορίες - Διευκρινίσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση:
α) σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες www.Kalamata.gr & www.kalamatadancefestival.gr και
β) στην Γραμματεία Διοίκησης της K.E ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 & Φαρών - Καλαμάτα 24100, τηλέφωνο
επικοινωνίας 27210 95611.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις αποστέλλοντας e-mail στο
grafaris@otenet.gr.
Το ως άνω κείμενο θα δημοσιευθεί σε 3 τοπικές εφημερίδες:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 16/8/2017,
ΦΩΝΗ 17/8/2017,
ΘΑΡΡΟΣ: 18/8/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
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