Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη στο
Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών
Α . Γενικές πληροφορίες
Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών δέχεται προτάσεις για πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια του
Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Πρόταση για το
Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019» και τα στοιχεία του αποστολέα.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για συμμετοχή
στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών 2019», το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών
Οι προτάσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών (εντός του κτιρίου – ισόγειο)
του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών στη διεύθυνση Παναγίας Ευαγγελίστριας 128, 4156 Κάτω Πολεμίδια)
ή αποστέλλονται στα γραφεία του Δήμου, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα
πρέπει, με ευθύνη του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, να παραληφθεί από τον Δήμο μέχρι
την τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων.
Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προτάσεις που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο
προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά
δεν έφθασαν έγκαιρα στα γραφεία του Δήμου.
Οι αιτητές, των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν ειδική συμφωνία με τον
Δήμο.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προτάσεων:
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, ώρα 12:00 μεσημβρινή
Οι φάκελοι με τις προτάσεις θα ανοιχθούν μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Γραμματεία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών
στο τηλέφωνο 25821382 (ext. 1)
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Β. Οδηγίες προς ενδιαφερομένους
1.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες προτάσεις και για
οποιοδήποτε είδος εκδηλώσεων επιθυμούν.

2.

Για κάθε εκδήλωση/πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή πρόταση στα επίσημα
έντυπα υποβολής προτάσεων.

3.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι άρτια συμπληρωμένες, με όλα
απαραιτήτως τα έγγραφα και πληροφορίες που ζητούνται. Οι προτάσεις που θα προτείνονται
θα πρέπει να αφορούν εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου και καλλιτεχνικών
προδιαγραφών
και
να
επιδεικνύουν επαγγελματισμό εκ μέρους του παραγωγού για τη
διεκπεραίωση της εκδήλωσης.

4.

Ο χώρος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα είναι το Δημοτικό Θέατρο Μάριος Τόκας στα Κάτω
Πολεμίδια.

5.

Η κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τον τίτλο και αναλυτική περιγραφή της εκδήλωσης, όλα
τα ονόματα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, βιογραφικά σημειώματα των βασικών συντελεστών
της εκδήλωσης, καθώς και τη συνολική διάρκεια της εκδήλωσης.

5.1. Ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει την πιο πάνω καλλιτεχνική ομάδα, βάσει των
προδιαγραφών που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής της πρότασής του, την οποία ενέκρινε ο
Δήμος.
5.2. Αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία
(ασθένεια/ατύχημα, πόλεμος, ανωτέρα βία κλπ). Απόκλιση ή διαφοροποίηση χωρίς σοβαρή
δικαιολογία θα έχει επιπτώσεις στο τελικό ύψος του συμφωνηθέντος ποσού της αγοράς της
παράστασης.
6.

Θα πρέπει να παρατίθενται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, ή
έχει αναλάβει δέσμευση ή συνάψει συμφωνία με το/τα συγκρότημα/συγκροτήματα ή το/τα
σχήμα/σχήματα που προτείνει.

7.

Πρέπει απαραίτητα να γίνεται σύντομη αναφορά στο προφίλ του παραγωγού (καλλιτεχνικού γραφείου,
εταιρείας, ιδρύματος ή φυσικού προσώπου) που υποβάλλει την αίτηση.

8.

Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και
άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει ο παραγωγός. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε
σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει τον Παραγωγό.

9.

Η κάθε πρόταση θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνει την οικονομική πρόταση που
περιλαμβάνεται στο «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για ένταξη στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019 του
Δήμου Κάτω Πολεμιδιών», στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

9.1. Ο Παραγωγός έχει υποχρέωση να πληρώσει όπου προκύπτει, με βάση το νόμο, τον ανάλογο
φόρο εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους καλλιτέχνες
από το εξωτερικό.
9.2. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που μετά την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης προκύψουν άλλα
επιπρόσθετα έξοδα, για τα οποία ο Δήμος δεν είχε εξ αρχής ενημερωθεί, ο Δήμος δε θα δεσμεύεται να
προβεί στην εξόφλησή τους. Τυχόν τέτοια έξοδα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό και σε
περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσει στην εξόφλησή τους, τότε ο Δήμος θα διατηρεί το
2

δικαίωμα όπως αποκόψει το εν λόγω ποσό από το συμφωνηθέν ποσό, που αφορά την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
9.3. Δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα, των ποσών
που δηλώνονται στην πρόταση μετά την παραλαβή της από τον Δήμο.
9.4. Ο Δήμος, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί
αλλαγή των ποσών που δηλώνονται.
10. Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, όπως και χορηγούς
επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει ο Παραγωγός, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των
προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών.
11. Η προβολή κάθε εκδήλωσης θα γίνεται από το Δήμο.
12. Σε περίπτωση που ο Δήμος ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσει, ο επιτυχόντας φορέας θα
έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον
Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση.
13. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), θα έχουν
την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
Νόμων, τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης, όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
14. Σε περίπτωση που στην εκδήλωση συμμετέχουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τότε υπεύθυνος
για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου προς το Τμήμα Έφορου Φορολογίας θα είναι ο
παραγωγός.
15. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που υποβάλλει
την αίτηση και την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της.
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