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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

(Σου άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

Σο  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςτικοφ, Αθλητικοφ και Κοινωνικοφ Οργανιςμοφ «ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΗ» καλεί 

όλουσ όςουσ ενδιαφζρονται να καταθζςουν προςφορά για την παροχή υπηρεςίασ με τίτλο: « 

Τπηρεςίεσ παροχήσ μουςικήσ παιδείασ για την μόρφωςη καλλιτεχνϊν ςε κλάδουσ τησ μουςικήσ 

για τισ ανάγκεσ τησ Δημοτικήσ Μουςικήσ χολήσ του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΣΗ»» με προχπολογιςμό 

18.476,00€ (δεκαοχτϊ χιλιάδων τετρακοςίων εβδομήντα ζξι ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει 

τησ τιμήσ. 

Σο πλαίςιο των υπηρεςιϊν που ο Πάροχοσ θα προςφζρει προσ το Ν.Π.Δ.Δ. είναι: 

 Σην αναγκαιότητα ςυνοδείασ και οργάνωςησ χορωδιϊν. 

  Σην παροχή ςεμιναρίων για πιάνο.  

 Σην παροχή ςεμιναρίων περί θεωρίασ τησ μουςικήσ επιςτήμησ.  

 Σην παροχή ενορχηςτρϊςεων και την προετοιμαςία μουςικϊν ζργων για μουςικά ςφνολα. 

  Σην δημιουργική μουςική απαςχόληςη παιδιϊν προςχολικήσ και ςχολικήσ ηλικίασ.  

 Σην οργανογνωςία ( γνωριμία με το πιάνο και άλλα μουςικά όργανα).  

 Σην Μουςική προπαιδεία για τα παιδιά των παιδικϊν ςταθμϊν του Ν.Π.Δ.Δ. 

Σα ςεμινάρια  πιάνου θα είναι  ατομικά και ωριαία και θα πραγματοποιοφνται με ανϊτατο όριο 

τισ 30 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ .   Η ςυνοδεία  και οργάνωςη χορωδιϊν  θα πραγματοποιείται με 

ανϊτατο ϊριο τισ 3 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. Σο πρόγραμμα των  υπόλοιπων παρεχόμενων 

υπηρεςιϊν θα διαμορφωθεί αναλόγωσ  με την αναγκαιότητα. Σο χρονικό διάςτημα για το 

οποίο απαιτοφνται οι ανωτζρω υπηρεςίεσ είναι από 01/10/2020 ζωσ και την 30/06/2021. 

Παρακαλοφμε, αφοφ λάβετε υπόψη την υπ’ αριθ. 110/2020 ανάληψη υποχρζωςησ, το 

πρωτογενζσ αίτημα-ΑΔ 31/2020 αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ007332124, που περιλαμβάνει τον 
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ενδεικτικό προχπολογιςμό τησ παροχήσ υπηρεςίασ, να καταθζςετε την πρόταςη ςασ ζωσ την 

Δευτζρα  28/9/2020 ςτισ 10.00 π.μ. με ζναν εκ των ακόλουθων τρόπων: 

α) Με αίτηςη ςτο πρωτόκολλο του  Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςτικοφ, Αθλητικοφ και Κοινωνικοφ 

Οργανιςμοφ «ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΗ» ςτη διεφθυνςη Αργφραινα, Μφκονοσ, Σ.Κ. 84600, τηλ.: 

2289028636 

Ο φάκελοσ θα αναγράφει τα εξήσ:  

Προσ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ, ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ «ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΗ» 

 (επωνυμία, οδόσ, αριθμόσ, Σ.Κ., πόλη, τηλζφωνο, fax και e-mail υποψήφιου αναδόχου) για την 

υπηρεςία : «Τπηρεςίεσ παροχήσ μουςικήσ παιδείασ για την μόρφωςη καλλιτεχνϊν ςε κλάδουσ 

τησ μουςικήσ για τισ ανάγκεσ τησ Δημοτικήσ Μουςικήσ χολήσ του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΣΗ».  

β) Με ηλεκτρονική αποςτολή ςτην διεφθυνςη grypario@gmail.com ςε αρχείο Pdf και θζμα 

«Τπηρεςίεσ παροχήσ μουςικήσ παιδείασ για την μόρφωςη καλλιτεχνϊν ςε κλάδουσ τησ 

μουςικήσ για τισ ανάγκεσ τησ Δημοτικήσ Μουςικήσ χολήσ του Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΣΗ»». 

 

 

Προϋποθζςεισ Αναδόχου 

Ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρζπει να διαθζτει τα κάτωθι χαρακτηριςτικά: 

 Να είναι κάτοχοσ διπλϊματοσ  πιάνου αναγνωριςμζνου ωδείου. 

 Να είναι κάτοχοσ πτυχίου αρμονίασ αναγνωριςμζνου ωδείου. 

 Να διαθζτει τουλάχιςτον  δυο (2) ζτη προχπηρεςίασ ςτη διδαςκαλία πιάνου, θεωρίασ 

τησ μουςικήσ και μουςικήσ προπαιδείασ. 

 Θετικά θα ςυνεκτιμηθεί η ςυμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου  ςε μουςικζσ 

εκδηλϊςεισ που να αποδεικνφεται με πιςτοποιητικό παρακολοφθηςησ. 

 Θετικά θα ςυνεκτιμηθεί   η καλή γνϊςη τησ Αγγλικήσ γλϊςςασ  ή/και οποιαςδήποτε 

άλλησ ξζνησ , η οποία να αποδεικνφεται   με αναγνωριςμζνο πιςτοποιητικό εκμάθηςησ. 

 Θετικά θα ςυνεκτιμηθοφν οι   καλζσ γνϊςεισ Η/Τ, οι οποίεσ να αποδεικνφονται με 

αναγνωριςμζνο πιςτοποιητικό εκμάθηςησ. 

 Θετικά θα ςυνεκτιμηθεί  η προςκόμιςη βεβαιϊςεων  παρακολοφθηςησ ή/και  

πιςτοποιήςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο.  

Κάθε προςφορά που κατατίθεται πρζπει να ιςχφει για χρονικό διάςτημα τουλάχιςτον 

τεςςάρων (4) μηνϊν από την ωσ άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεςησ των προςφορϊν. 

Οι προςφορζσ θα πρζπει να ςυνοδεφονται με αντίγραφα των εγγράφων πιςτοποίηςησ των 

παραπάνω  γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

Η αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει ςτην ζδρα του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςτικοφ, Αθλητικοφ και 

Κοινωνικοφ Οργανιςμοφ «ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΗ», ςτισ 28/9/2020 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 10.30 

π.μ. Υςτερα θα ενημερωθεί ο ανάδοχοσ ο οποίοσ  οφείλει να προςκομίςει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, προσ απόδειξη τησ μη ςυνδρομήσ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ 
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ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, εντόσ δεκαπζντε (15) ημερϊν: 

α) Βεβαίωςη εκπροςϊπηςησ ΓΕ.ΜΗ., εφόςον πρόκειται για Ν.Π. 

β) Φορολογική ενημερότητα.  

γ) Αςφαλιςτική ενημερότητα. 

δ) Τπεφθυνη δήλωςη εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου προσ απόδειξη μη φπαρξησ λόγων 

αποκλειςμοφ. 

ε περίπτωςη αδυναμίασ προςκόμιςησ των ανωτζρω πιςτοποιητικϊν εντόσ τησ οριςθείςασ 

προθεςμίασ ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ αποκλείεται από τη διαδικαςία και καλείται ο αμζςωσ 

επόμενοσ ςτην κατάταξη ςυμμετζχων. 

Σο Ν.Π.Δ.Δ.  Πολιτιςτικόσ, Αθλητικόσ και Κοινωνικόσ Οργανιςμόσ «ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΞΙΩΣΗ» διατηρεί 

την πλήρη και αποκλειςτική ευχζρεια να ακυρϊςει, αναςτείλει, τροποποιήςει ή μεταθζςει 

χρονικά την παροφςα διαδικαςία χωρίσ προηγοφμενη ενημζρωςη, καθϊσ και να διακόψει 

διαπραγματεφςεισ ή ςυνομιλίεσ ςε οποιοδήποτε χρονικό ςημείο, χωρίσ καμία ευθφνη ζναντι 

των ςυμμετεχόντων ή/και τρίτων προςϊπων. 

Σζλοσ, ενημερϊνουμε ότι τον ανάδοχο βαρφνουν οι κρατήςεισ υπζρ τρίτων και οι ειςφορζσ που 

ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολήσ τησ προςφοράσ, ανάλογα με το αντικείμενο τησ ςφμβαςησ και 

την πηγή χρηματοδότηςησ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

                                                     

ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ 

 

 

 


