
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 

 

Ο Δήμος Λατσιών στα πλαίσια των θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων που θα οργανώσει 

το 2Ο εξάμηνο του 2022, προσκαλεί όσους καλλιτέχνες και οργανισμούς, από την Κύπρο ή το 

εξωτερικό, ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 9/5/2021 – 31/5/2021.  

Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να αφορούν παραγωγές Θεάτρου και συναυλίες μουσικών 

σχημάτων και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Αντικατοχική Εκδήλωση (Ιούλιος 2022)  

• Μήνας Θεάτρου του Δήμου Λατσιών (Σεπτέμβριος 2022)  

• Φεγγάρι στο κοχύλι (Σεπτέμβριος 2022) 

• Εκδηλώσεις με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή  

• Παιδικές θεατρικές παραστάσεις για μαθητές των Σχολείων των Λατσιών (Δημοτικά 
Σχολεία και Νηπιαγωγεία) – Οκτώβριος ή Νοέμβριος 2022  

• Εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος (συναυλίες, εκθέσεις, κλπ)   

• Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση (Δεκέμβριος 2022) 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 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 

«Υποβολή πρότασης για το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λατσιών το 2ο εξάμηνο του 

2022», καθώς και το όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που υποβάλλει την πρόταση.  

Οι προτάσεις να υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λατσιών 

στη διεύθυνση Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2235 Λατσιά 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 θα ληφθούν υπόψη και θα θεωρηθούν 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 προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τίτλο, σύντομη περιγραφή, συμμετέχοντες και 

κόστος. Θα πρέπει να δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση της 

εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της 

εκδήλωσης, όπως:  

- Αμοιβές καλλιτεχνών, άλλων συντελεστών, τεχνικών κλπ. 
- Πνευματικά δικαιώματα 
- Αεροπορικά εισιτήρια 
- Διαμονή 
- Διατροφή 
- Διακίνηση 
- Μεταφορά σκηνικών, μουσικών οργάνων κλπ. 
- Ενοικίαση βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών και μουσικών οργάνων 



- Ενοικίαση και στήσιμο μηχανήματος προβολής και οθόνης 
- Ειδικό χαλί/δάπεδο για χορό (λινόλιουμ)  
- Αμοιβή εταιρείας ή/και παραγωγού 
- Οργανωτική δαπάνη 
- Ηχητική, φωτιστική, τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν 

περιλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που προσφέρει η ενοικίαση του θεάτρου ή 
ο χώρος της εκδήλωσης 

- Φόρος εισοδήματος 
- Φ.Π.Α.  
- Οποιαδήποτε άλλα έξοδα 

 
Στις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των 
συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. 
 
Ο Παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη πληρωμής όλων των εξόδων που 
αναφέρονται πιο πάνω.  

 
Για κάθε εκδήλωση/πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή πρόταση σε ξεχωριστό 

φάκελο. 

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, ο Δήμος μπορεί να προμηθεύσει, 

εάν ζητηθεί, κατάλογο με τον διαθέσιμο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό.  

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον ηχητικός ή 

φωτιστικός εξοπλισμός, πέραν του υφιστάμενου, τότε τα έξοδα ενοικίασής του θα 

επιβαρύνουν αποκλειστικά τον φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση και όχι το Δήμο. 

Επιπλέον, η αμοιβή του ηχολήπτη και φωτιστή θα επιβαρύνει, επίσης, τον φόρεα που 

διοργανώνει την εκδήλωση.  

 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων:  

12.00 το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαΐου 2022 

Οι φάκελοι με τις προτάσεις θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας 

προθεσμίας υποβολής τους. 

• Καμία εκπρόθεσμη πρόταση δεν θα ληφθεί υπόψη για περαιτέρω αξιολόγηση.  

• Προτάσεις που θα υποβληθούν χωρίς το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για ένταξη 

στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου Λατσιών για το 2ο εξάμηνο του 2022» 

κατάλληλα συμπληρωμένο, δε θα τύχουν αξιολόγησης. Επίσης, αιτήσεις στις οποίες 

αναφέρονται ελλιπή στοιχεία δεν θα εξετάζονται. 

 

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 του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης, όσο και κατά 

τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου. 



Επιπρόσθετα 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 (Σχετική νομοθεσία: Άρθρα 23 και 24 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος Νόμου αρ. 118 (1)/ 2002, ως έχει τροποποιηθεί) 
 

Τονίζεται ότι δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας του Covid 19, 
ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το έτος 2022 που θα 
εγκριθεί από τον Δήμο, αναλόγως των μέτρων που θα ανακοινωθούν στα σχετικά 
Διατάγματα των αρμόδιων Υπουργείων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, 
μετακίνησης σε μεταγενέστερο στάδιο ή και ακύρωσης των εκδηλώσεων που θα εγκριθούν, 
σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίησή της.  
 

Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξη στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων του 

Δήμου.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 22367989, 22878791 

Δήμος Λατσιών 

6/5/2022 


