
 

 
          

 

                       Λειψοί, 04-03-2020 
   

                          Αριθμ. Πρωτ.:  700  

 

Ταχ. Δ/νση   :          85001 Λειψοί                              

Τηλέφωνο     :           2247360500 

            360512 

              2247041206 

FAX              :       (22470) 41418 

Πληροφορίες : Παντελής Λουλλάς 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την φιλοξενία των 

διδασκάλων κιθάρας, πιάνου και, μπαλέτου-χορού της μουσικής σχολής της Πατριαρχικής Εξαρχίας 

Πάτμου έτους 2020, (για τον διδάσκαλο κιθάρας δεν δημιουργήθηκε τμήμα).  

Το κόστος εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνάει τις 12.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο στο Δήμο μας διοργανώνεται σε συνεργασία με την 

Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου η λειτουργία του Παραρτήματος της μουσικής σχολής ΜΟΣ, όπου 

έρχονται στο δήμο οι διδάσκαλοι κιθάρας, πιάνου και, μπαλέτου-χορού μία φορά την εβδομάδα, 

όπου θα μένουν 2 ή 3 μέρες την εβδομάδα στο νησί μας και θα διδάσκουν σε πάνω από 40 παιδιά 

δημοτικού, γυμνασίου και Λυκείου κιθάρα, πιάνο και χορό-μπαλέτο.   

  Οι διδάσκαλοι κιθάρας, πιάνου και, Χορού-Μπαλέτου θα ξεκινήσουν να διδάσκουν από 

τον Φεβρουάριο 2020 έως τον Ιούνιο του 2020 και από Σεπτέμβριο του 2020 έως 

Ιανουάριο 2021. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι διαθέτουν τις 

προϋποθέσεις, που θα αναφερθούν παρακάτω, να υποβάλουν προσφορά για τη Δαπάνη φιλοξενίας 

διδασκάλων πιάνου και χορού-μπαλέτου – διανυκτέρευση σε επιπλωμένο κατάλυμα. 
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Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των δασκάλων θα έχει ως εξής: 

 
 

Κατηγορία – 
είδος 

διδασκάλου 

Ημέρα και τόπος 

άφιξης 

Ημέρα και τόπος 

αναχώρησης 

Μέσω 
μετακίνηση

ς 

Χρονικό 

διάστημα- 

διαμονής σε 
κατάλυμα   

Σύνολο 

ημερών 

Κιθάρας 

Άφιξη από Πάτμο  
κάθε Τρίτη 

(Η ημέρα άφιξης 

μπορεί να αλλάξει  
λόγο καιρού ή 

υγείας ή διαφόρων 
άλλων λόγων) 

Αναχώρηση για Πειραιά 
(ή/και μέσω Λέρου λόγω 

καιρού) κάθε Τετάρτη 

βράδυ προς ξημέρωμα 
Πέμπτης 

(Η ημέρα αναχώρησης 
μπορεί να αλλάξει 

αναλόγως την άφιξη ή 

λόγο καιρού ή υγείας ή 
διαφόρων άλλων λόγων) 

Πλοίο 
Δύο φορές την 

εβδομάδα 

90 ημέρες 

 
 

Πιάνου 

Άφιξη από Κάλυμνο 
ή Πάτμο κάθε 

Δευτέρα ή Κυριακή 

(Η ημέρα άφιξης 
μπορεί να αλλάξει  

λόγο καιρού ή 
υγείας ή διαφόρων 

άλλων λόγων) 

Αναχώρηση για Πάτμο ή 
Κάλυμνο κάθε Δευτέρα 

ή Τρίτη 

(Η  ημέρα αναχώρησης 
μπορεί να αλλάξει 

αναλόγως την άφιξη ή 
λόγο καιρού ή υγείας ή 

διαφόρων άλλων λόγων) 

Πλοίο 
δύο φορές την 

εβδομάδα 

90 ημέρες 

 

 

Χορού 
Μπαλέτου 

Άφιξη από Πειραιά 

κάθε  Πέμπτη 

(Η ημέρα άφιξης 
μπορεί να αλλάξει  

λόγο καιρού ή 
υγείας ή διαφόρων 

άλλων λόγων) 

Αναχώρηση για Πειραιά 

κάθε Κυριακή    (μέσω 
Πάτμου) 

(Η  ημέρα αναχώρησης 
μπορεί να αλλάξει 

αναλόγως την άφιξη ή 

λόγο καιρού ή υγείας ή 
διαφόρων άλλων λόγων) 

Πλοίο 
τρεις φορές την 

εβδομάδα 

135 

ημέρες 
 

 

Η συνολική δαπάνη όλων όσων αναφέρονται παραπάνω προϋπολογίζεται έως 9.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Α. Περιγραφή της υπηρεσίας -  ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

με Φ.Π.Α CPV ΚΑΕ 

1 

Δαπάνη 

φιλοξενίας 

διδασκάλου 

πιάνου – 

διανυκτέρευση σε 

επιπλωμένο 

κατάλυμα  

90 ημέρες 
40,00€/ 

διανυκτέρευση 
3.600,00€ 

55250000-7 

«Υπηρεσίες 
ενοικίασης 

μικρής 
διάρκειας 

επιπλωμένω

ν 
καταλυμάτ

ων» 

00-6433 για 
«Τιμητικές 

διακρίσεις, 
αναμνηστικά 

δώρα και 
έξοδα 

φιλοξενίας 

φυσικών 
προσώπων και 

αντιπροσωπει
ών» 
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Β. Προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς: 

Για την δαπάνη  φιλοξενίας των διδασκάλων πιάνου, και χορού –μπαλέτου,  διανυκτέρευση 

σε επιπλωμένο κατάλυμα οι πάροχοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

1. Εγκεκριμένο σήμα του ΕΟΤ – άδεια. 

2. Έναρξη επιτηδεύματος. 

 

Γ. Διαδικασία υποβολής προσφορών – πληροφορίες: 

1. Οι πάροχοι μπορούν να υποβάλουν από μία ή έως και δύο προσφορές, μία για κάθε  

διδάσκαλο. 

2. Οι πάροχοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, αλλά για όλο το αναφερόμενο διάστημα της παρούσας πρόσκλησης. 

3. Το ανώτατο κόστος διανυκτέρευσης ανέρχεται σε 40,00€ μαζί με το Φ.Π.Α και το Φόρο 

διαμονής, οπότε μπορούν να προσφέρουν διανυκτέρευση έως και 40,00€.  

4. Το ποσό προσφοράς ανά διανυκτέρευση μπορεί να διαφέρει ανά διάστημα ή να είναι για 

όλο το σύνολο. 

5. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον δήμο Λειψών. 

6. Χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών είναι από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας έως και την 11η Μαρτίου 2020 μέχρι τις 12:00μ.μ. 

7. Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 

τιμής.  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Πρωτ/λου 

66/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 

και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 

 

2 

Δαπάνη 

φιλοξενίας 

διδασκάλου 

χορού-μπαλέτου 

– διανυκτέρευση 

σε επιπλωμένο 

κατάλυμα 

135 ημέρες 
40,00€/ 

διανυκτέρευση 
5.400,00€ 

55250000-7 

«Υπηρεσίες 
ενοικίασης 

μικρής 
διάρκειας 

επιπλωμένω

ν 
καταλυμάτ

ων» 

00-6433 για 

«Τιμητικές 

διακρίσεις, 
αναμνηστικά 

δώρα και 
έξοδα 

φιλοξενίας 

φυσικών 
προσώπων και 

αντιπροσωπει
ών» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α): 9.000,00€ 
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με 

την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α 

του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

β. Φορολογική ενημερότητα 

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 

κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)].  

             

    Με εκτίμηση,  

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΜΑΓΓΟΣ  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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