
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Ο Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη ζεαηξηθή παξάζηαζε, ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 10ε/9/2022ζην ρψξν ηνπ πεξίβνινπ ηνπ κνλαζηεξηνχ ηεο 

Πνξηαΐηηζζαο(Ρνδηά),ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν αίηεκα (ΑΓΑΜ22REQ011104112) ηεο 

ππεξεζίαο. Σν ζρεηηθφ αίηεκα είλαη δηαζέζηκν απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη 

κπνξεί λα ζαο ρνξεγεζεί θαηφπηλ αηηήζεψλ ζαο κε θάζε δηαζέζηκν κέζν(email, 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο). 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαοέρνπλ εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ. 

336/5532/2022 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ 

ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ 

χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ΠΓ 80/2016. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ ππεξεζία έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

6.014,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α 

Ομάδας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
CPV ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΚΟΣΟ 
ΥΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

1.  

Ακνηβή θαιιηηερλψλ : 

πεξηιακβάλεη 
θαιιηηερληθέο ακνηβέο, 
αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 
ακνηβή γξαθείνπ 
παξαγσγήο, έμνδα 

79952000-2 Yπεξεζία 4.850,00 € 4.850,00 € 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ 

Σαρ.Γ/λζε: Υψξα Αζηππάιαηαο 

Σαρ.Κψδ.: 85900 

Πιεξνθνξίεο: Πεηξηλψιε Μ. 

Σειέθσλν: 22433 60000 

Email: d.astipalea@gmail.com 

Αζηππάιαηα,24/08/2022 

Aξ. Πξση.:5543 

ΠΡΟ:  

ART ENSEMBLE 
           Αζηική Μη Κερδοζκοπική Εηαιρία   
           Υπηρεζίες Καλλιηεχνικών Θεαμάηων 
Παπανικολή 31, Πειραιάς - Τ.Κ. 18537 
           Α.Φ.Μ. 996902727  -  Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ 
E-mail: lefmar2510@gmail.com 
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πξνβψλ θαη παξαθξάηεζε 
θφξνπ.1 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.850,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.164,00 € 

Σελικό ύνολο σμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 6.014,00 € 

1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαιχςεη φια ηα αλειαζηηθά θαη επηπιένλ έμνδα 

ηεο παξάζηαζεο, πέξα απφ φζα πεξηιακβάλνληα ζηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο ήηνη: 

ακνηβέο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, αλαινγία ακνηβήο θαιιηηερλψλ ζπληειεζηψλ, εθηππψζεηο 

πξνγξακκάησλ αθηζψλ, ινηπά έμνδα παξαγσγήο, κεηαθνξηθά ζηάζνπ – ζθεληθνχ, δηακνλή 

θαη δηαηξνθή ζηάζνπ, ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ πνπ ζα ηνλ δηαρεηξίδεηαη. Ο Γήκνο 

Αζηππάιαηαο νπδεκία πεξαηηέξσ ππνρξέσζε έρεη έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Η δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

6.014,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 15.6471 € κε 

ηίηιν «Έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022. 

 

 
Λοιπά ζηοιτεία ηης προς ανάθεζη σπηρεζία: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/05-08-2016, ηεχρνο Α’): «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 

87/07-06-2010, ηεχρνο Α’): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018, ηεχρνο Α’) 

Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο 

Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»]. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 116/13-07-2010, ηεχρνο Α’): Δλίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/11 (ΦΔΚ 204/15-09-2011, ηεχρνο Α’): «χζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/08-06-2006, ηεχρνο Α’): «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

6. Σελ κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

7. Σνπ Ν. 4782/2021 (Φ.Δ.Κ. 36/Α’/9-3-2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη 

αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο 

ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

8. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Αζηππάιαηαο ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε γηα 

ηελ ελ ιφγσ δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6471 «Έμνδα πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ». 

                                                           

 





 

Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία κέρξη 

ηηο 2 επηεμβρίοσ 2022, εκέξα παξαζθεπήθαη ψξα 10:00 π.κ. (εκέξα ιήμεο θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ) κε θαηάζεζε ζην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Αζηππάιαηαο, 

ηαρπδξνκηθά ή κέζσ Courier ζην Γήκν Αζηππάιαηαο (ΣΚ 85900, Γσδεθάλεζα), κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,εθφζνλ θέξεη είηε ειεθηξνληθή ππνγξαθή είηε θπζηθή 

ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζε ζθαλαξηζκέλε κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

d.astipalea@gmail.com.ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ν Γήκνο νπδεκία 

επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

α.Τπεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν.4412/2016.Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ή β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα 

νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο 

θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, ή γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά 

πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 
ηνπ Ν.4412/2016) 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Τπεύθσνη δήλωζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο 

ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 

παξ.4 Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί μεηά ηην 

κοινοποίηζη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019) 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη εν ιζτύ καηά ηο 

τρόνο σποβολής ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηρεις (3) μήνες πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 

παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

Ν.4605/2019) 

ε.Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην 

ΓΔΜΗ, θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ αλαθεξφκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Τπεξεζία ή Αξρή ή ηζνδχλακα λα 

έρνπλ εθδνζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαοgov.gr είηε λα θέξνπλ έγθπξε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

εκεηψλεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. (άξζξν 120 παξ.3α ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν.4782/2021). 

Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος 

Διοικηηικών &Οικονομικών Τπηρεζιών, 

Καλής Ανδρέας 

 
 




