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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
 
 
Θέμα: Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών Μαέστρου 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τις ανάγκες της λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενη-
λίκων/Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθε-
σης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. 

                                                  
                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120 όπως ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ.13  του άρθρου 20 

του Ν.3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1. του άρθρου 377 του 
Ν.4412/2016  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν.3536/2007 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018) περί «Μεταρρύθμισης του Θεσμού πλαισίου 
της Τοπική Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), όπως αναλογικά εφαρμόζονται 
στα ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, ως φορείς γενικής κυ-
βέρνησης αρ.2 παρ.2β ΠΔ 80/2016 

6. Την 01/03.03.2020 μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου. 
7.  Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η 68/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Πολυετής)  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου και αποτελεί εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 
20REQ007244100 και ΑΔΑ: 64Η3ΟΛ6Χ-86Ο                                                     

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                                                               

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών Μαέστρου 
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τις ανάγκες της λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενη-
λίκων/Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου»  με ενδεικτικό προϋπολογισμό αξίας 
10.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.                                                                                                                                           

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο   «Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών 
Μαέστρου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τις ανάγκες της λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χο-
ρωδίας Ενηλίκων/Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου» όπως ακριβώς περιγράφονται, 

στην 01/03.03.2020 μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, που ακολουθεί ως συνημ-
μένο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.                                                                                                                                                                                                

    Λιμ. Χερσονήσου, 01/09/2020 

Αρ. Απόφασης: 63 

Αρ. Πρωτ.: 639 

ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΟΛ6Χ-ΥΕ6
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Γ. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο:  «Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών 
Μαέστρου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τις ανάγκες της λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χο-
ρωδίας Ενηλίκων/Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου» θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τον Ν.4412/2016. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6117  
του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου 2020 και 2021 αντίστοιχα, με τίτλο    
«Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελμα-

τία». 
                                                                       
 
 
   
                                                                            Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Χ. 
 
                                                                      
     
 
                                                                         Ιωάννης Μηλάκης 

ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΟΛ6Χ-ΥΕ6



 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) 
Αρ. μελέτης: 1/2020 
Ημερομηνία: 3/3/2020   
                               
               

 

                                

   

 

 

 

 

 

 

 

           

              CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

                                              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

       
 
 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ-

ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΟΛ6Χ-ΥΕ6



  

 

                                                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών Μαέστρου, διάρκειας δώδεκα 
(12) μηνών για τις ανάγκες της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και της Παιδικής – Εφηβικής 
Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου, που υλοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, από 
ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα προσόντα που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Η Δημοτική Χορωδία, η οποία αποτελείται από δύο (2) τμήματα: την Μικτή Χορωδία Ενηλίκων και 
την Παιδική -Εφηβική Χορωδία Δήμου Χερσονήσου, ιδρύθηκε με την υπ´ αριθ. 22/2018 (ΑΔΑ: 
631ΒΟΛ6Χ-ΘΓ1) απόφαση, σε ορθή επανάληψη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ., στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της μουσικής 
παιδείας των κατοίκων του Δήμου μας. 
Στη συνέχεια εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων και 
της Παιδικής – Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου με την υπ´ αριθ. 34/2018 (ΑΔΑ: 
Ψ884ΟΛ6Χ-Ρ2Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ. 
Η Κ.Ε.Δ.Χ. θα προβεί στην ανάθεση παροχής καλλιτεχνικών υπηρεσιών Μαέστρου, διάρκειας δώ-
δεκα (12) μηνών για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής χορωδίας Δήμου Χερσονήσου. 
 
Το αντικείμενο για την παροχή υπηρεσιών είναι το εξής:  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ- ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

                                                         ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η ενδεικτική δαπάνη των υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή καλλιτεχνικών Υπηρεσιών Μαέστρου, για 

τις ανάγκες της λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων/Παιδικής-Εφηβικής Χορω-

δίας Δήμου Χερσονήσου» υπολογίζεται ως εξής: 

Στο ποσό των 10.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με χρονική διάρκεια 12 μήνες από 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (ήτοι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 = 10.500,00 ευρώ), και θα βαρύνει 

τον  Κ.Α. 10-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 

του ελεύθερου επαγγελματία», και αναλύεται ως εξής: 

α) με το ποσό των 2.625,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, του προϋπολογισμού της Κοι-

νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου στο αντίστοιχο ΚΑ. έτους 2020 (ήτοι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 

= 2.625,00 €) 

β) με το ποσό των 7.875,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. στο αντίστοιχο ΚΑ. έτους 2021 

(ήτοι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 = 7.875,00 €)  

Αριθμός – Περιγραφή Αντικειμένων 
CPV: 92312251-5 Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΕΣΤΡΟΥ 
875 ευρώ Χ 12 Μήνες 

            10.500,00 € 

         ΣΥΝΟΛΟ:       10.500,00 € 

ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΟΛ6Χ-ΥΕ6



  

 

                                                                  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο  Συγγραφής 

Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών Μαέστρου, για τις ανάγκες της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ε-
νηλίκων και της Παιδικής – Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου. 
 

Το αντικείμενο της ανάθεσης καλλιτεχνικών υπηρεσιών είναι το εξής:                                                                        

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ-

ΚΗΣ- ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

 
                 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΩΝ  

 

 1. Ο/Η Μαέστρος της χορωδίας, είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της θεωρητικής και πρακτι-

κής κατάρτισης της χορωδίας πάνω σε θέματα χορωδιακής πράξης και τη διεύθυνση της κατά τις 

πρόβες και τις συναυλίες καθώς και για την κατάρτιση και τη διδασκαλία, ανάλογου ρεπερτορίου 

των εκάστοτε δυνατοτήτων της.  

Επίσης ο/η Μαέστρος της χορωδίας οφείλει να τηρεί πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του μητρώου 

των συμμετεχόντων στη χορωδία και τα τμήματα της. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλήρης φάκε-

λος καταγραφής των στολών της χορωδίας και των τμημάτων της. Ακόμα οφείλει να ενημερώνει 

άμεσα το εν λόγω μητρώο κάθε φορά που ένα μέλος της χορωδίας προστίθεται ή αποχωρεί. 

Επιπλέον επιμελείται την επιλογή των μετακαλουμένων σολίστ, καθώς και όποιων μουσικών κρί-

νει ότι είναι απαραίτητοι για την άριστη διεκπεραίωση του έργου της χορωδίας. 

Ο/Η Μαέστρος ελέγχει την ομαλή συμμετοχή των Χορωδών στις πρόβες και στις συναυλίες της 

χορωδίας, την ομαλή διεξαγωγή αυτών καθώς επίσης τις τυχόν απουσίες των χορωδών από αυτές. 

 

Oι υπηρεσίες του/της Μαέστρου όσον αφορά τις πρόβες ή τις εμφανίσεις της Δημοτικής Μι-

κτής Χορωδίας Ενηλίκων και της Παιδικής – Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου έχουν ως 

εξής:  

 

 

                            ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΒΕΣ ➢ Τέσσερις (4) πρόβες διάρκειας δύο 2 ωρών η κάθε μία,  

ανά μήνα (εκτός αν οι ανάγκες των εκδηλώσεων απαι-

τούν αύξηση του αριθμού των προβών λόγω εμφανίσε-

ων).  

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ➢ Δέκα τουλάχιστον εμφανίσεις ανά έτος. 

ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΟΛ6Χ-ΥΕ6



  

 

                           
                 ΠΑΙΔΙΚΗ- ΕΦΗΒΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

 

2. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συν-

θήκες, κ.α.) ή καθ´ υπόδειξη της καλλιτεχνικής επιτροπής  όπως αυτή έχει ορισθεί με την υπ´ αριθ-

μό. 34/2018 (ΑΔΑ: Ψ884ΟΛ6Χ- Ρ2Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ  ή λόγω πρό-

σκλησης για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κρήτης. 

3.  Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά για την εύρυθμη λειτουργία της κάθε χορω-

δίας ο/η Μαέστρος θα πρέπει να παραβρίσκεται το κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα στις 

εγκαταστάσεις της χορωδίας που θα αναλάβει, επί συνόλου τουλάχιστον εβδομαδιαίως τεσσάρων 

(4) ωρών. Επίσης όταν καθίσταται δυνατό οι πρόβες μπορεί να αφορούν και άλλα σύνολα των χο-

ρωδιών με μετακαλούμενους σολίστ. 

4. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του/της Μαέστρου δεν συνιστά λόγο μείωσης 

της αμοιβής του. Η υπαιτιότητα ή μη κρίνεται από την αρμόδια καλλιτεχνική επιτροπή κατόπιν ει-

σήγησης του/της Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Χ. 

5. Ο ρόλος, τα καθήκοντα του/της Μαέστρου και ο σχεδιασμός της λειτουργίας της χορωδίας πρέ-

πει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5 & 6 του κανονισμού λειτουργίας της 

χορωδίας. 

Άρθρο 2ο 
 Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
2. Την υπ. αριθμό απόφαση 98/2011 ΦΕΚ 1022/26.05.2011 περί συγχώνευση των Κοινωφε-

λών Επιχειρήσεων 
3. Το άρθρο 67 παρ. 3 ν.4270/2014  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
5. Στον  προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020 

στον Κ.Α. 10-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 45.000,00€. 

6. Τις παρ.1 και 2 ου άρθρου 203  του Ν.4555/2018 
7. Την υπ. αριθ.  22/2018 (ΑΔΑ: 631BOΛ6Χ-ΘΓ1) απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-

μου Χερσονήσου περί έγκρισης ίδρυσης Δημοτικής μικτής χορωδίας ενηλίκων και Παιδικής 
–Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου 

8. Την υπ. αριθ. 34/2018 (ΑΔΑ:Ψ884ΟΛ6Χ-Ρ2Υ) απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-
μου Χερσονήσου περί έγκρισης κανονισμού  λειτουργίας  της Δημοτικής μικτής χορωδίας 
ενηλίκων και Παιδικής –Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου 

9. Την αναγκαιότητα  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για την ανάθεση της 
παροχής καλλιτεχνικών  υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των Χορωδιών. 

ΠΡΟΒΕΣ ➢ Τέσσερις (4) πρόβες διάρκειας δύο 2 ωρών η κάθε μία, 

ανά μήνα.  

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ➢ Πέντε τουλάχιστον εμφανίσεις ανά έτος. 

ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΟΛ6Χ-ΥΕ6



  

 

 

 Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 

1. Τεχνική Περιγραφή  
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγια προσφοράς  
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών  
Η εκτέλεση της παροχής αυτών των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118.4412/2016 όπως ισχύει. 
 
 

Άρθρο 5ο 

Διάρκεια συμβάσεων– Χρόνος παροχής υπηρεσιών 

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Άρθρο 6ο  

Υποχρεώσεις των Αναδόχων 

Οι ανάδοχοι δεσμεύονται:    α)Για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και στην σωστή εκτέ-
λεση των υπηρεσιών όπως αυτές αναλύονται στη μελέτη  1/3-3-2020 
β) Ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης 

 
Άρθρο 7ο 

   Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωμένοι για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτη-
τα για την υλοποίηση των ανατιθέμενων εργασιών. 

 

Άρθρο 8ο 

Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφ-

θεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετι-

κά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστά-

σεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Αναθέτουσα Αρχή είναι αν-υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 

προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει α-

μελλητί την Αναθέτουσα Αρχή 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 την Αναθέτουσα Αρχή προσαρμο-

ζόμενος ανάλογα. 

ΑΔΑ: ΨΥΚ1ΟΛ6Χ-ΥΕ6



  

 

                                                                              Άρθρο 9ο  

                                                                    Αναθεώρηση τιμών 

    Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Ο 

Φ.Π.Α. σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του συντελεστή) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Εξαίρεση 

αποτελεί η περίπτωση της μη εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών με υπαιτιότητα του/της μαέ-

στρου. Στην περίπτωση αυτή η καλλιτεχνική επιτροπή αποφασίζει για τον τρόπο αντιμετώπισης 

του προβλήματος. 

 

Άρθρο 10ο 
Τρόπος πληρωμής 

 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή των αναδόχων καθορίζεται ενδεικτικά ως ε-
ξής:  
 
 

       Περιγραφή αντικειμένων Τιμή προ Φ.Π.Α. 24% Τιμή μετά Φ.Π.Α. 24% 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΕΣΤΡΟΥ 
 

 

8.467,74 € 

 

10.500,00 € 

                                            ΣΥΝΟΛΑ: 8.467,74 € 10.500,00 € 

 

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρε-
σιών των αναδόχων για τις παρασχεθείς υπηρεσίες και έπειτα από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
από την αρμόδια  επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Χ. και μέχρι την λήξη των σχετικών συμβάσεων.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι φόροι, τέλη και κρατήσεις που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος και βαρύνει την Επιχείρηση. 
Στα χρηματικά εντάλματα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τον νόμο.  
 
 
          
                   
                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
      ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ. 
 
                     ΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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                                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

                                                                                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 

1. Τίτλοι σπουδών. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι ενδιαφερόμενοι με: 

 Πτυχίο Τμήματος Μουσικών σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος (Ημεδαπής 
ή Αλλοδαπής), ένα μεταπτυχιακό. 

 Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής 
ή Αλλοδαπής). 

 Πτυχίο  Αρμονίας ή Ωδικής από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής. 
 Τεκμηριωμένη πολυετή εμπειρία στη σύσταση και λειτουργία χορωδιών και με αποδε-

δειγμένη ευρεία κοινωνική αποδοχή για το έργο του/της σε συναφείς δραστηριότητες στο 
παρελθόν. 
 
2. Τεκμηριωμένη τριετή (τουλάχιστον) προϋπηρεσία στη διεύθυνση χορωδιών.        

                           
3. Θα εξεταστεί αρχικά η περίπτωση ο/η Μαέστρος, διαθέτοντας τα ανωτέρω προσόντα, 

να δύναται να εκτελεί ταυτόχρονα χρέη διεύθυνσης  και συνοδείας πιάνου στις πρόβες 
και στις εκδηλώσεις της Χορωδίας, διαθέτοντας τεκμηριωμένη πολυετή εμπειρία στη 
πιανιστική συνοδεία  χορωδιών.) 
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