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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ηχογράφηση και
επεξεργασία ραδιοφωνικού σποτ 30 δευτερολέπτων, µε σύναψη συµβάσεων μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου για 20 εκδηλώσεις για τις ανάγκες του Υποέργου: «Ποίηση
και Μουσική» της Πράξης: «Ποίηση και Μουσική», µε κωδ. MIS390503, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», (ΕΣΠΑ 2007-2013)».
Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ‘ΑΡΓΩ’, που εδρεύει στην Αθήνα (Ελευσινίων 15) προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη
συµβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης πράξης από το ελληνικό δηµόσιο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, του Υποέργου: «Ποίηση και Μουσική» της Πράξης: «Ποίηση και Μουσική», µε
κωδ.MIS390503,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», (ΕΣΠΑ 2007-2013),σύµφωνα µε
το άρθρο 193Α.Κ. Περί αποδοχής πρότασης τα άρθρα 681ε.π.Α.Κ.του αστικού κώδικα και την
ΥΠΑΣΥΔ Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.2.2013), που τροποποιεί την υπ’ αριθμ.
14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) υπουργική απόφαση συστήματος
διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
και συγκεκριμένα:
Εξωτερικούς Συνεργάτες
Περιγραφή εργασίας: Ηχογράφηση και επεξεργασία ραδιοφωνικού σποτ 30 δευτερολέπτων,
µε σύναψη συµβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για 20 εκδηλώσεις Πράξης: «Ποίηση
και Μουσική».
Παραδοτέα: 20 ραδιοφωνικά σποτ των 30 δευτερολέπτων
Διάρκεια Συµβάσεων: Για κάθε συναυλία χωριστά ή συνολικά για τις 20 συναυλίες
Ο εργολάβος θα απολαμβάνει πλήρους υπηρεσιακής ανεξαρτησίας από την ‘ΑΡΓΩ’ πλην όµως θα
λαµβάνει διευκρινιστικές και λοιπές οδηγίες.
Η πληρωµή του εργολάβου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα µε την εξέλιξη παραγωγής του
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συγκεκριμένου παραδοτέου έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681ε.π.Α.Κ που
βρίσκουν εν προκειμένου εφαρμογή.
Η ‘ΑΡΓΩ’ δεν αναλαμβάνει καµία δέσμευση ως προς την καθεαυτού σύναψη της σύµβασης και
διατηρεί την διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα προχωρήσει στην σύµβαση (συµβάσεις).
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στη Καλλιτεχνική Εταιρεία ΆΡΓΩ’ και θα πρέπει να αναφέρεται
ρητά «Για την ηχογράφηση και επεξεργασία ραδιοφωνικού σποτ 30 δευτερολέπτων για
τις ανάγκες του Υποέργου: «Ποίηση και Μουσική» της Πράξης: «Ποίηση και Μουσική»,
µε κωδ. MIS 390503,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», (ΕΣΠΑ 20072013)».
Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται στις 10(δέκα) ηµέρες από την ανάρτηση
της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΑΡΓΟΥΣ.
Επισημάνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά συνέπεια δεν απαιτείται να
αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσμάτων, παρά µόνο το τελικό αποτέλεσµα θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΑΡΓΟΥΣ. Ως προθεσμία για την υποβολή
ενστάσεων ορίζονται είκοσι (20) ηµέρες.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων
Εξωτερικών Συνεργατών σύμφωνα με το ΣΔΕΠ της ΑΡΓΟΥΣ.

Για τη Καλλιτεχνική Εταιρεία ‘ΑΡΓΩ’

Α. Υψηλάντη
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