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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Πύλη Αγ. Νικολάου  Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ – Fax : 2661081146 Email:dopapk@yahoo.gr     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :1/2017       
 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των  αναγκών των μουσικών συνόλων  αρμοδιότητας του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού , Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) του Δήμου Κέρκυρας (Φιλαρμονικών: Αυλιωτών, Καρουσάδων και Θιναλίων & Χορωδιών: San Giacomo  και Δημόδοκος)  
       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων   
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Πύλη Αγ. Νικολάου  Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ – Fax : 2661081146 Email:dopapk@yahoo.gr  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Η παρούσα , περιγράφει τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των Φιλαρμονικών: Αυλιωτών, Καρουσάδων και Θιναλίων & των Χορωδιών: San Giacomo  και Δημόδοκος, από πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ως καλλιτεχνικές υπηρεσίες νοούνται: Η μουσική διεύθυνση, η ενοργάνωση, η εκμάθηση μουσικών οργάνων ή φωνητικής μουσικής σε τρίτους, η επιλογή ρεπερτορίου, η στελέχωση μουσικών τμημάτων, η προσαρμογή μουσικών κειμένων και  ο προγραμματισμός & διεξαγωγή δοκιμών και εμφανίσεων με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική εξυπηρέτηση των αναγκών των Δημοτικών Διαμερισμάτων που εδρεύει κάθε μουσικό σύνολο ήτοι των Δ.Δ. Εσπερίων, Θιναλίων Αχιλλείων και Κερκυραίων, αλλά και  του Δήμου Κέρκυρας γενικότερα.  Τα αντικείμενα για την παροχή υπηρεσιών είναι τα εξής:  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΛΑΟΥΤΟΥ (Για όλες τις δημ. φιλαρμονικές) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ (Για όλες τις δημ. φιλαρμονικές) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ (Για όλες τις δημ. φιλαρμονικές) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ – ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ (Για όλες τις δημ. Φιλ/κές) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 10: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΩΝ (Για όλες τις δημ. φιλαρμονικές) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 11: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΩΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 12: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΩΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 

 Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 1,2 & 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ  Α.1 Ο κάθε Αρχιμουσικός  είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, την επίβλεψη, τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό  και την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Φιλαρμονικής που θα αναλάβει, με τελικό στόχο  να συμμετέχει σε όλες τις προκαθορισμένες παρελάσεις, περιφορές και λοιπές υποχρεώσεις της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις εθιμοτυπίας του Δήμου Κέρκυρας, αλλά και την πραγματοποίηση ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.  Α.2 Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις των Φιλαρμονικών Αυλιωτών, Καρουσάδων και Θιναλίου έχουν ως εξής:  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΑΥΛΙΩΤΩΝ 
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

 Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής 
 Κάλαντα Φώτων 
 Συμμετοχή στην εορταστική εκδήλωση για το νέο έτος  
 Οκτώ πρόβες  
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 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  Μνημόσυνο για τον Έκτωρα Γιαλοψό 
 Οκτώ πρόβες   

  ΜΑΡΤΙΟΣ 
 Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. Εσπερίων       (Αυλιώτες & Περουλάδες) 
 Οκτώ πρόβες   

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 Περιφορά/ες Επιταφίου/ων  Αυλιωτών 
 Λιτανεία στους Περουλάδες.(Δευτέρα Πάσχα) 
 Λιτανεία στους Αυλιώτες.(Τρίτη Πάσχα) 
 Λιτανεία   του Θωμά στο Σιδάρι. 
 Οκτώ πρόβες   

  ΜΑΙΟΣ 
 Λιτανεία στην Κασσιώπη. 
 Εαρινή συναυλια 
 Οκτώ πρόβες   

  ΙΟΥΝΙΟΣ 
 Λιτανεία στους Καστελάνους. 
 Συμμετοχή της Μπαντίνας  στις εκδηλώσεις του Δημοτικού  Σχολείου       Αυλιωτών. 
 Οκτώ πρόβες   

 ΙΟΥΛΙΟΣ  Λιτανεία προφήτη Ηλία (Μαγουλάδες)   
 Συμμετοχή στις Καλοκαιρινές  Εκδηλώσεις  στον Άγιο   Στέφανο Αυλιωτών 
 Έξι πρόβες   

   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

 Συναυλία στην   Κασσιώπη. 
 Συναυλία στον Άγιο Στέφανο   Αυλιωτών 
 Λιτανεία στους Αυλιώτες. 
 Λιτανεία στην Κασσιώπη. 
 Συναυλία στους  Αυλιώτες. 
 Συμμετοχή στη  Εκδηλώσεις Βαρκαρόλας στον  Άγιο Στέφανο Αυλιωτών. 
 Δύο πρόβες   έως 15/8  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  Δύο πρόβες  από τις 15/9     
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ. Εσπερίων        (Αυλιώτες & Περουλάδες)       

 Οκτώ πρόβες   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  Οκτώ πρόβες   

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 Συναυλία   Μπαντίνας της Φιλαρμονικής στην αίθουσα της Φιλαρμονικής.  
 Κάλαντα σε Βελονάδες, και σε 2 επιπλέον Δημοτ ή τοπικές κοινότητες 
 Οκτώ πρόβες   

 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής 

 Οκτώ πρόβες   
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  Οκτώ πρόβες   

  ΜΑΡΤΙΟΣ 
 Εαρινή Συναυλία 
 Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. Εσπερίων          (Καρουσάδες & Βελονάδες) 
 Οκτώ πρόβες   
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  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
 Πασχαλινή Συναυλία 
 Περιφορά Επιταφίου Καρουσάδων 
 Τελετή Αναστάσεως Καρουσάδων 
 Λιτανεία στους Καρουσάδες (Δευτέρα Πάσχα) 
 Λιτανεία στους Πάγους (Τρίτη Πάσχα) 
 Λιτανεία στους Καβαλούρι (Παρασκευή Πάσχα) 
 Λιτανεία   του Θωμά στο Σιδάρι. 
 Οκτώ πρόβες   

 ΜΑΙΟΣ  Λιτανεία στους Αντιπερνούς 
 Οκτώ πρόβες   

  ΙΟΥΝΙΟΣ  Συναυλία μαθητικών συνόλων και μπαντίνας 
 Οκτώ πρόβες   

ΙΟΥΛΙΟΣ  Έξι πρόβες   
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

  Λιτανεία στους Καρουσάδες (14/8) 
 Λιτανεία στους Αγραφούς 
 Καλοκαιρινή συναυλία 
 Δύο πρόβες  έως 15/8  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  Δύο πρόβες  από 15/9  
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ. Εσπερίων        (Καρουσάδες & Βελονάδες) 

 Οκτώ πρόβες   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  Οκτώ πρόβες   

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  Κάλαντα σε Καρουσάδες,  και σε 2 επιπλέον Δημοτ ή τοπικές κοινότητες 
 Οκτώ πρόβες   

 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής 

 Οκτώ πρόβες   
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  Λιτάνεία Αγίου Χαραλάμπους, Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 

 Οκτώ πρόβες   
 ΜΑΡΤΙΟΣ  Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. Θιναλίων           (Αχαράβη) 

 Οκτώ πρόβες   
  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 Συναυλία με έργα θρησκευτικής μουσικής Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 
 Περιφορά  Επιταφίου Αγίου Χαραλάμπους Αχαράβης  
 Λιτανεία Κυριακής του Θωμά Δ.Δ. Θιναλίων (Επίσκεψη) 
 Λιτανεία Κυριακής των Μυροφόρων Δ.Δ. Θιναλίων (Κυπριανάδες) 
 Οκτώ πρόβες   

 ΜΑΙΟΣ  Λιτανεία Δ.Δ. Θιναλίων (Πετάλεια) 
 Οκτώ πρόβες   

 ΙΟΥΝΙΟΣ  Συναυλία μαθητικών συνόλων και μπαντίνας 
 Οκτώ πρόβες   

 ΙΟΥΛΙΟΣ  Λιτανεία Προφήτη Ηλία, Δ.Δ. Θιναλίων (Περίθεια) 
 Έξι πρόβες   

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  Συναυλία Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 
 Λιτανεία Παναγίας Δ.Δ. Θιναλίων ( Λούτσες & Κληματιά) 
 Δύο πρόβες  έως 15/8  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  Δύο πρόβες  από 15/9  
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28/10/15 Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 

 Οκτώ πρόβες   
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 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  Συναυλία χειμερινής περιόδου (πιθανή μεταφορά τον Δεκέμβριο) 
 Οκτώ πρόβες   

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 Συναυλία στο σχολικό συγκρότημα Θιναλίων (Αχαράβη). 
 Κάλαντα  στην Αχαράβη και σε 2 επιπλέον Δημοτ ή τοπικές κοινότητες 
 Οκτώ πρόβες   

         Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν τις πάγιες εμφανίσεις των τμημάτων των φιλαρμονικών. Είναι ευνόητο αλλά αναφέρεται και ρητά ότι οι υποχρεώσεις των αναδόχου αφορούν τους οκτώ (8) επόμενους μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Πέραν αυτών οι Φιλαρμονικές μπορούν να διοργανώνουν  μια σειρά άλλων δράσεων όπως σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις. Ο τόπος και ο χρόνος εξαρτάται από την παρουσία εγνωσμένης αξίας προσκεκλημένων (μαέστροι, καθηγητές, σολίστ).  Α.3 Το κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, μη επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΔΟΠΑΠ ή λόγω πρόσκλησης για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.  Α.4 Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία των φιλαρμονικών , κάθε αρχιμουσικός θα πρέπει να παρευρίσκεται 2 τουλάχιστον φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της Φιλαρμονικής που θα αναλάβει επί συνόλου δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, θα προετοιμάζει και θα πραγματοποιεί τις πρόβες , τις εμφανίσεις και θα παραδίδει μαθήματα θεωρίας και σολφέζ. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του Αρχιμουσικού (εκάστου) δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη των κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής. Α.5 Το ρεπερτόριο κάθε Φιλαρμονικής για υπηρεσίες παρέλασης, λιτανείας κλπ,  θα είναι το τυπικό που ισχύει σε κάθε μπάντα ανά την Ελλάδα. Το ρεπερτόριο συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων, θα είναι πολύπλευρο και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μουσικά έργα επετειακού χαρακτήρα, αφιερώματα σε  μεγάλους έλληνες συνθέτες, έργα ελλήνων και ξένων σύγχρονων συνθετών, σύμπραξη με γνωστούς τραγουδιστές και εκτελεστές. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη συνεργασία με τις Χορωδίες και τα Ωδεία του Δήμου Κέρκυρας καθώς και τα πολιτιστικά σωματεία του νησιού.  Α.6 Η  στελέχωση και ο αριθμός των μουσικών μελών κάθε φιλαρμονικής, όπως και η επιλογή των συμμετεχόντων, τελούν υπό την τελική ευθύνη κάθε  αρχιμουσικού, ο οποίος θα διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μουσικών εκτελεστών, ανάλογα με τις ανάγκες. Το δικαίωμα αυτό θα ασκείται αφού ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των δασκάλων για την ικανότητα των μουσικών να ανταποκρίνονται στις μουσικές απαιτήσεις.  Όπου καταστεί αναγκαίο, κάθε αρχιμουσικός οφείλει να αναλάβει και την σωστή ενορχήστρωση έργων (εμβατηρίων, ύμνων κλπ.) ούτως ώστε να μπορεί κάθε Φιλαρμονικές να ανταποκριθεί στο στόχο τους.  Α.7 Για την ικανή και αδιάκοπη στελέχωση των Φιλαρμονικών με νέα μέλη, θα  λειτουργούν τάξεις βασικής μουσικής εκπαίδευσης και μουσικών οργάνων με την ονομασία «Σχολή Μαθητείας» και σε χώρους που θα παραχωρήσει ο ΔΟΠΑΠ. Οι εγγεγραμμένοι στις σχολές μαθητείας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν από κοντά τα όργανα της μπάντας, αλλά και να μαθαίνουν το όποιο όργανο της  αρεσκείας τους. Ανάλογα με την ηλικία του, ο μαθητής θα εγγράφεται σε ένα από τα τμήματα βασικής μουσικής εκπαίδευσης και θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε παράπλευρα μουσικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα δημιουργούνται με πρωτοβουλία κάθε αρχιμουσικού. Έκαστος μαθητής,  εγγράφεται με αίτηση του ή του κηδεμόνα του προς το ΔΟΠΑΠ και χρεώνεται μουσικό όργανο, στολή κλπ αφού συμπληρώσει το αντίστοιχο  έντυπο. Κατόπιν είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση των χρεωμένων αντικειμένων του. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου Αρχιμουσικού, ο οποίος σε περίπτωση απώλειας του οργάνου ή της στολής και κάποιου παρελκόμενου του/της, οφείλει να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς το ΔΟΠΑΠ περί αυτού, ώστε η επιχείρηση να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Εάν μαθητής Σχολή Μαθητείας Φιλαρμονικής χρησιμοποιεί δικό του μουσικό όργανο, τότε ο ΔΟΠΑΠ δεν είναι υπεύθυνος για την συντήρησή του ή για τις όποιες πιθανές βλάβες εμφανιστούν, παρά μόνον ο  κάτοχός του. Α.8 Ο κάθε Αρχιμουσικός οφείλει να τηρεί και να παραδώσει στο ΔΟΠΑΠ πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του Μητρώου των συμμετεχόντων τόσο στην Φιλαρμονική που θα αναλάβει όσο και στη Σχολή Μαθητείας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλήρης φάκελος καταγραφής των μουσικών οργάνων και των στολών κάθε φιλαρμονικής. Επίσης οφείλει να ενημερώνει άμεσα το εν λόγω Μητρώο κάθε φορά που ένας μαθητής προστίθεται ή αποχωρεί.    
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Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 4 & 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ Β.1.Ο κάθε Διευθυντής Χορωδίας  είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη, τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό την προετοιμασία τη διεξαγωγή δοκιμών και τη διεύθυνση των εμφανίσεων της Χορωδίας που θα αναλάβει, ώστε  να συμμετέχει σε όλες τις προκαθορισμένες εκδηλώσεις της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται αλλά και συγκεκριμένες υποχρεώσεις εθιμοτυπίας του Δήμου Κέρκυρας, όπως παρακάτω αναφέρονται Επιπλέον επιμελείται την πραγματοποίηση ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.   Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις της χορωδίας  έχουν ως κάτωθι: 
  ΠΡΟΒΕΣ 

- 12* πρόβες ανά μήνα στο σύνολο των φωνών  -  8* πρόβες ανά οικογένεια φωνών, soprano/alto και tenor/bass 
         (* πλην Αυγούστου & Σεπτεμβρίου που υποχρεούται το ήμισυ αυτών) 
Σημ: Περίοδος διακοπών: 1 μήνας από 15/8 έως 15/9 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 1 τουλάχιστον εμφάνιση ανά μήνα. (Συναυλία, παρουσία, ανοιχτή πρόβα)  
Β.2.Πέραν αυτών η χορωδίες  μπορούν να διοργανώνουν μια σειρά άλλων δράσεων όπως σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις. Ο τόπος και ο χρόνος εξαρτάται από την παρουσία εγνωσμένης αξίας προσκεκλημένων (μαέστροι, καθηγητές, σολίστ).  Β.3.Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, μη επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΔΟΠΑΠ ή λόγω πρόσκλησης για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.  Β.4.Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία κάθε χορωδίας ,ο κάθε διευθυντής χορωδίας θα πρέπει να παρευρίσκεται το κατ’ ελάχιστον 3 φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της χορωδίας που θα αναλάβει, επί συνόλου δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, θα προετοιμάζει και θα πραγματοποιεί τις πρόβες, τις εμφανίσεις και θα παραδίδει και μαθήματα θεωρίας και σολφέζ. Επίσης όταν καθίσταται δυνατό οι πρόβες μπορεί να αφορούν και άλλα σύνολα των χορωδιών όπως ανδρικά, νεανικά ή παιδικά τμήματα. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του Διευθυντή Χορωδίας δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη των κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας τριμελούς θεματικής επιτροπής. Β.5.Το ρεπερτόριο συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων, θα είναι πολύπλευρο και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μουσικά έργα επετειακού χαρακτήρα, αφιερώματα σε  μεγάλους έλληνες συνθέτες, σύμπραξη με γνωστούς τραγουδιστές και εκτελεστές και μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη συνεργασία με τις Φιλαρμονικές και τα Ωδεία του Δήμου Κέρκυρας.  Β.6 Η  στελέχωση και ο αριθμός των μουσικών -μελών των χορωδιών, όπως και η επιλογή των συμμετεχόντων, θα τελούν υπό την τελική ευθύνη εκάστου Διευθυντή Χορωδίας, ο οποίος θα διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μελών - χορωδών, ανάλογα με τις ανάγκες. Το δικαίωμα αυτό θα ασκείται αφού ληφθεί υπόψη και η εισήγηση εκάστου δασκάλου μονωδίας.  Όπου καταστεί αναγκαίο, ο Διευθυντής Χορωδίας οφείλει  να αναλάβει και την εναρμόνιση και ενορχήστρωση έργων ούτως ώστε να μπορεί η Χορωδία να ανταποκριθεί στο στόχο της.  Β.7.Για την ικανή και αδιάκοπη στελέχωση των Χορωδιών  και των τμημάτων τους  με νέα μέλη, προβλέπεται να  λειτουργούν, ανά χορωδία, νέα τμήματα βασικής μουσικής εκπαίδευσης με τις ονομασία «Παιδική Χορωδία» και «Νεανική Χορωδία». Οι εγγεγραμμένοι στα νέα τμήματα θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν από κοντά τη χορωδιακή τέχνη. Ανάλογα με την ηλικία του, ο μαθητής θα εγγράφεται στο κατάλληλο τμήμα και θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε παράπλευρα μουσικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα δημιουργούνται με πρωτοβουλία του  αρμόδιου Διευθυντή Χορωδίας. Έκαστος μαθητής,  εγγράφεται με αίτηση του ή του κηδεμόνα του προς το ΔΟΠΑΠ και χρεώνεται , στολή κλπ αφού συμπληρώσει το αντίστοιχο  έντυπο. Κατόπιν είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση των χρεωμένων αντικειμένων του. Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με ευθύνη του κάθε Διευθυντή  Χορωδίας , ο οποίος σε περίπτωση απώλειας  οφείλει να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς το ΔΟΠΑΠ περί αυτού, ώστε ο Οργανισμός να λάβει τις ανάλογες αποφάσεις.  Β.8.Ο κάθε Διευθυντής Χορωδίας οφείλει να τηρεί και να παραδώσει στο ΔΟΠΑΠ πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του Μητρώου των συμμετεχόντων στην Χορωδία που θα αναλάβει και τα τμήματα της . Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλήρης φάκελος καταγραφής των  στολών κάθε Χορωδίας και των τμημάτων της. Ακόμα οφείλει να ενημερώνει άμεσα το εν λόγω Μητρώο κάθε φορά που ένας μουσικός προστίθεται ή αποχωρεί. 
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Γ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 6,7,8,9,10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ  Γ.1 Οι μουσικοί – δάσκαλοι των δημοτικών φιλαρμονικών, υποχρεούνται να παρέχουν τα μαθήματα της ειδικότητας τους αλλά και συναφών ειδικοτήτων (π.χ. κλαρινέτο και σαξόφωνο, τρομπέτα και κόρνο, βαρύτονο και τούμπα) μία τουλάχιστον φορά την εβδομάδα ανά φιλαρμονική, επί τέσσερις (4) ώρες ανά φιλαρμονική.  Γ.2 Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας τους και διδασκαλίας θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με τους Αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών βάση του πλήθους των μαθητών. Γ.3 Σε περίπτωση δυσκολίας προσέλευσης των μαθητών για τα μαθήματα τους, οι ανωτέρω ώρες μπορούν να μειώνονται και να συμπληρώνονται σε άλλη ημέρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρχιμουσικού, του δασκάλου και του κάθε μαθητή. Η μη παράδοση μαθήματος υπαιτιότητα του μαθητή δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του δασκάλου μουσικής. Η υπαιτιότητα ή μη των καθηγητών κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Αρχιμουσικού. Γ.4 Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά τον καθορισμένο χρόνο μαθήματος, ο δάσκαλος μουσικού οργάνου τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου Αρχιμουσικού για την ανάθεση συναφών μουσικών καθηκόντων (πρόβα μουσ. συνόλων, μουσική δωματίου κ.α) Γ.5 Οι μουσικοί – δάσκαλοι, οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών, επί των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους Α1 – Α8 της παρούσας.  Δ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 11 &12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΜΟΝΩΔΩΝ  Δ.1  Ο κάθε μουσικός– μονωδός, υποχρεούται να παρέχει τα μαθήματα της ειδικότητας τους τρείς φορές την εβδομάδα επί τρείς (3) ώρες στη χορωδία που θα αναλάβει (Συνολο 9 ώρες/εβδομάδα)  Δ.2  Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας του και διδασκαλίας θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με το διευθυντή  χορωδίας που θα επιλεγεί. Δ.3  Σε περίπτωση που λόγοι που ανάγονται σε δυσκολία των μαθητών να προσέλθουν για τα μαθήματα τους, οι ώρες μπορούν να μειώνονται και να συμπληρώνονται σε άλλη ημέρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διευθυντή χορωδίας, του μονωδού και του κάθε μαθητή. Δ.4  Ο μουσικός – μονωδός υποχρεούνται να παρέχει τις υπηρεσίες του και ως χορωδός και ως σολίστ στη χορωδία όποτε του ζητείται από τον  διευθυντή χορωδίας, άνευ επιπλέον αμοιβής Δ.5 Η μη παράδοση μαθήματος υπαιτιότητα του μαθητή δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του δασκάλου μουσικής. Η υπαιτιότητα ή μη των καθηγητών κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Διευθυντού της Χορωδίας.  Ε ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 13 & 14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΙΑΝΟΥ Ε.1  Ο κάθε μουσικός – συνοδός πιάνου, υποχρεούνται σε πιανιστική συνοδεία της χορωδίας καθ’όλη τη διάρκεια των συναυλιών και των προβών που προβλέπονται στην παράγραφο Β.1.της παρούσας. Επιπλέον υποχρεούνται σε σολιστική προετοιμασία κάθε μονωδού που επιλέγεται για διάφορα σολιστικά μουσικά μέρη. Ε.2  Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας, θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με τον διευθυντή της χορωδίας. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του μουσικού – συνοδού πιάνου δεν συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη των κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Χορωδίας                                                                       ΚΕΡΚΥΡΑ 7/9/201 Συντάχθηκε   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ ΤΕ\Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

Θεωρήθηκε        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΠΑΠ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Πύλη Αγ. Νικολάου  Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ – Fax : 2661081146  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ                                                           
Αριθμός  - περιγραφή αντικειμένων Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 6.000,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 6.000,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 6.000,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 6.000,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 6.000,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 3.400,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 3.400,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 3.400,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ - ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ 3.400,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 10  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 3.400,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 11  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΩΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 3.250,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 12  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΩΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 3.250,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 13  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 3.250,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 14  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 3.250,00 

                                                                                                                                           ΜΕΡ.    ΣΥΝΟΛΟ: 60.000,00                                                                                                                                                       ΦΠΑ 24%:  14.400,00                                                                                                                                            ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 74.400,00  Η αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν κατά το προσήκον μέτρο σύγκρισης των αμοιβών των αντίστοιχων υπαλλήλων ομοίων ειδικοτήτων μουσικών των ΟΤΑ,  για τις αντίστοιχες ώρες εργασίας, βάση του ενιαίου μισθολογίου (ν.4354/15) και του αρ.103, ν.4482 που ισχύει για τους μουσικούς των ΟΤΑ  Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:  1) - 15.6114.006 «Αμοιβές καλλιτεχνών μουσικών συνόλων Δ.Ε Κερκυραίων» κατά 3.225,80 ευρώ  (ή 4.000,00 με ΦΠΑ 24%) , για το έτος 2017 και  -  Αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 κατά 9.274,20 ευρώ (ή 11.500,00 με ΦΠΑ 24%)  2) - 15.6114.007 «Αμοιβές καλλιτεχνών μουσικών συνόλων Δ.Ε Αχιλλείων» κατά 3.225,80 ευρώ  (ή 4.000,00 με ΦΠΑ 24%) , για το έτος 2017 και  -  Αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 κατά 9.274,20 ευρώ (ή 11.500,00 με ΦΠΑ 24%)   
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  3) - 15.6114.008 «Αμοιβές καλλιτεχνών μουσικών συνόλων Δ.Ε Θιναλίων» κατά 3.225,80 ευρώ  (ή 4.000,00 με ΦΠΑ 24%) , για το έτος 2017 και  -  Αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 κατά 8.440,85 ευρώ (ή 10.466,66 ΦΠΑ 24%)   4) - 15.6114.009 «Αμοιβές καλλιτεχνών μουσικών συνόλων Δ.Ε Εσπερίων» κατά 6.225,80 ευρώ  (ή 8.000,00 με ΦΠΑ 24%) , για το έτος 2017 και  -  Αντίστοιχο ΚΑ έτους 2018 κατά 16.881,70 ευρώ (ή 20.933,32 με ΦΠΑ 24%)   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ SAN GIACΟΜΟ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 
ΜΑΕΣΤΡΟΣ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 30.000,00 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΦΛΑΟΥΤΟΥ 1.133,33 1.133,33 1.133,33 --- --- 3.400,00 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ   ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 1.133,33 1.133,33 1.133,33 --- --- 3.400,00 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1.133,33 1.133,33 1.133,33 --- --- 3.400,00 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ- ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ 

1.133,33 1.133,33 1.133,33 --- --- 3.400,00 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΚΡΟΥΣΤΩΝ 1.133,33 1.133,33 1.133,33 --- --- 3.400,00 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΜΟΝΩΔΙΑΣ --- --- --- 3.250,00 3.250,00 6.500,00 
ΣΥΝΟΔΟΣ  ΠΙΑΝΟΥ --- --- --- 3.250,00 3.250,00 6.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  11.666,66  11.666,66  11.666,66  12.500,00  12.500,00  60.000,00 
Αμοιβές καλλιτεχνών μουσικών  συνόλων Δ.Ε 

 Εσπερίων  Θιναλίων  Κεκρκυραίων  Αχιλλείων  

                                                                                                                                                             ΚΕΡΚΥΡΑ 7/9/2017  Συντάχθηκε  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ ΤΕ\Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

Θεωρήθηκε   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΠΑΠ              
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Πύλη Αγ. Νικολάου  Φαληράκι, Κέρκυρα Τηλ – Fax : 2661081146  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   
Άρθρο 1:     Αντικείμενο συγγραφής  Με την παρούσα  προβλέπεται η παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των  αναγκών των μουσικών αρμοδιότητας του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού , Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) του Δήμου Κέρκυρας ήτοι των Φιλαρμονικών: Αυλιωτών, Καρουσάδων και Θιναλίων & των Χορωδιών: San Giacomo  και Δημόδοκος, από πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  Άρθρο 2:     Ισχύουσες διατάξεις  Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
6. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»2,   
7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,3 
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
11. του ΠΔ 28/80 άρθρο 11 (σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της οικείας διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, 
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12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 4,  
13. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”5 
14. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»6, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 
15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
16. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
19. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
20. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
22. της με αρ. 21-728/29-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί «Ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017. 
23. της πρότασης ανάληψη υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης ΑΑΥ  993/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 
24. της με αριθμό 4-127/28-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης «Υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την κατάρτιση των φακέλων (ένα φάκελο για κάθε έργο). 
25. Της υπ’αριθ. 18-1/29-06-2017 (ΑΔΑ:6Ε0ΔΩΕΑ-4ΟΨ) Απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης, έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
26. Της με 24-1/14-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΖΞΩΕΑ-Ω44) αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπών (γνωμοδοτικά όργανα) για την διενέργεια και αξιολόγηση της διαδικασίας ανάθεσης και αξιολόγησης ενστάσεων. 
27. Της με αριθμό 15-458/13-09-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΕΑΠΩΕΑ-4ΥΜ) αναφορικά με τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής 
 Άρθρο 3:     Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Διακήρυξη διαγωνισμού 2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 4. Τεχνική περιγραφή   Άρθρο 4:     Χρόνος παροχής υπηρεσιών   Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
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  Άρθρο 5:     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Είναι υποχρεωμένος για την πραγματοποίηση των πάγιων υποχρεώσεων του μουσικού συνόλου που θα αναλάβει όπως ακριβώς περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή  Άρθρο 6:     Υποχρεώσεις του εντολέα  Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.   Άρθρο 7:    Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.   Άρθρο 8 :     Αναθεώρηση τιμών  Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .    Άρθρο 9:     Τρόπος πληρωμής  Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή  του αναδόχου καθορίζεται ανά αντικείμενο ως εξής: 
Αριθμός  - περιγραφή αντικειμένων Τιμή προ ΦΠΑ 24% Τιμή μετά ΦΠΑ 24% 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 6.000,00 7.440,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 6.000,00 7.440,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 6.000,00 7.440,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 6.000,00 7.440,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 6.000,00 7.440,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 3.400,00   4.216,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 3.400,00 4.216,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 3.400,00 4.216,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ - ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ 3.400,00 4.216,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 3.400,00 4.216,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΩΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 3.250,00 4.030,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΜΟΝΩΔΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 3.250,00 4.030,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 3.250,00 4.030,00 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΙΑΝΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ 3.250,00 4.030,00 

μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει ως εξής:  
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- Την 31/12/2017 για το εγγεγραμμένο ποσό του προϋπολογισμού του έτους 2017 - Τον μήνα Απρίλιο για το ήμισυ του ποσού του εγγεγραμμένου ποσού του προϋπολογισμού έτους 2018 και - Μετά το λήξη της σύμβασης για το υπόλοιπο ποσό (λαμβανομένης της έκπτωσης της προσφοράς) Η καταβολή θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του ΔΟΠΑΠ.  Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Στην περίπτωση καταλογισμού ποινικής ρήτρας  εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρεθεί από το ποσό της τελευταίας πληρωμής του και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.    Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του διοικητικού  συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Δ. Σ. , την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   Άρθρο 11 :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.  Άρθρο 12 :     Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                                                                                                                                 ΚΕΡΚΥΡΑ 7/9/2016  Συντάχθηκε 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ ΤΕ\Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

Θεωρήθηκε    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΠΑΠ                      
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α  ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1,2,3,4 &5    1. Τίτλοι σπουδών. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι υποψηφιότητες με:  - Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*), και ένα μεταπτυχιακό τίτλο  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με - Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*).  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με - Πτυχίο Ενοργάνωσης, Αρμονίας ή Ωδικής, και Αντίστιξης από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής  2. Πενταετή  καλλιτεχνική προϋπηρεσία  (συνολικά) σε  θέσεις αρχιμουσικού ή και μουσικού  3. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.   4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων διεύθυνσης και άλλων επιμορφώσεων πάνω στο αντικείμενο, στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. (τουλάχιστον μία)  5. Βιογραφικό σημείωμα του ιδίου που να εμφανίζει καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα ή και εξωτερικό.  
 Τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει υποχρεωτικά να επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ προ της 1-4-2005.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6,7,8,9 ,10,11,12,13& 14  1. Τίτλοι σπουδών. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι υποψηφιότητες με:  - Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*), ένα μεταπτυχιακό τίτλο και Δίπλωμα ή Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι,  από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με - Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*) και Δίπλωμα ή Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι,  από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι με - Δίπλωμα ή Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι,  από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το ανωτέρω προσόν τότε εξετάζονται υποψήφιοι με - Βεβαίωση φοίτησης επιπέδου Ανωτέρας τάξης, σε αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής, στο αντικείμενο της θέσης που είναι υποψήφιοι  2. Πενταετή  καλλιτεχνική προϋπηρεσία  (συνολικά) σε  αντίστοιχες θέσεις μουσικού  3. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.    
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 4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων διεύθυνσης και άλλων επιμορφώσεων πάνω στο αντικείμενο στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.(τουλάχιστον μία)  5. Βιογραφικό σημείωμα του ιδίου που να εμφανίζει καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα ή και εξωτερικό.  
 Τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει υποχρεωτικά να επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ προ της 1-4-2005.  Σημ: Κατατεθειμένα δικαιολογητικά τυπικών προσόντων σε παλαιότερες διαδικασίες του ΔΟΠΑΠ, δεν είναι υποχρεωτικό να επανακατατεθούν.  Αρκεί η αναφορά τους επί της αίτησης του υποψηφίου.                                                                                                             ΚΕΡΚΥΡΑ 7/9/2016  Συντάχθηκε 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ ΤΕ\Ε ΜΟΥΣΙΚΩΝ  

Θεωρήθηκε    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΠΑΠ          


