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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ-ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» 
 
 
Η ∆Η.ΚΑ.∆Ι.ΜΕ  έχοντας υπόψη: 
1. Τον προϋπολογισµό της ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ έτους 2018 στον Κ.Α.15-6114.001 για 

«Aµοιβή Μουσικού Φιλαρµονικής» 
2. Την υπ. αρ. 3/2018 µελέτη της των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου. 
3. Το υπ’ αριθµ.:333/18-04-2018(18REQ002962373/2018-04-18)πρωτογενές 

αίτηµα της ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 13/2018 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ (Α∆Α: ΩΤ∆8ΟΕΙ∆-4ΚΞ) 
καθώς και η διάθεση της πίστωσης, 

4. Την υπ’ αριθµ. Α-133/361/25-04-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 
69Σ9ΟΕΙ∆-ΒΦΦ), 

5. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (της µελέτης 3/2018) της υπ αριθµ 
364/25-04-2018 απόφασης της Προέδρου του ∆.Σ. µε Α∆Α:ΨΟΙ6ΟΕΙ∆-ΓΧΛ.  

6. Την ανάγκη της ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας για την 
για την παροχή υπηρεσιών Μουσικού για τη Φιλαρµονική. 

 
πρόκειται να προβεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή 
υπηρεσιών Μουσικού-Μαέστρου Φιλαρµονικής σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προδιαγραφές της από 4/14-3-2017 επισυναπτόµενης µελέτης.  
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτηµένη στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ddm.gov.gr  
µαζί µε την τεχνική µελέτη.  
 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ηµεροµηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και 
τον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου, ηµέρα Παρασκευή 26/4/2018 έως και την 
Τετάρτη 02/05/2018 και ώρα 9:30 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε 
ιδιοχείρως είτε ταχυδροµικώς στο Πρωτόκολλο της ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ στη 
διεύθυνση, Αβάντων 18, Τ.Κ. 34400 Ψαχνά. 
 
∆εκτές γίνονται µόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση 
απορρίπτεται η οικονοµική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα 
πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφoνται τα εξής:  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΠΡΟΣ: ∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ  
 
Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ-ΜΑΕΣΤΡΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» 

Ελληνική



Συνηµµένα, µε την οικονοµική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 
 

• Πτυχίο µουσικού αναγνωρισµένο από το Κράτος 
• Επαγγελµατική εµπειρία σε ανάλογη αποδεδειγµένη θέση 
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις 

εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις 
εταιρειών Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου), 

• Πρόσφατη εκτύπωση µέσω TAXIS NET ενεργούς δραστηριότητας 
επιτηδεύµατος  

• Φορολογική ενηµερότητα  
• Ασφαλιστική ενηµερότητα συµµετοχή σε διαγωνισµό. 
• Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου,  
• Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόµενο ότι έχει λάβει γνώση και 

αποδέχεται τους όρους της συνηµµένης µελέτης. 
 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1). Υπ. αριθµ.:4/14-3-2017 τεχνική µελέτη των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
2) Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.   
 
 
 
 


