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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας . 

 
Έχοντας υπόψη: 
Α. τις διατάξεις του Κανονισμού Αναθέσεων του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης». 
Β. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως του άρθρου 118, των παρ.1, 2, 6 & 7 του άρθρου 73 
και της παρ.1 του άρθρου 74 
Γ. Την ανάγκη υλοποίησης της εργασίας «Μουσικοχορευτική εκπαίδευση και διεξαγωγή παράστασης» στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα 
ΑμεΑ και εθελοντισμού» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με 
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7195/19.12.2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033499. 

Δ. Την από 14/12/2018 σχετική Απόφαση του αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου περί ορισμού της Ομάδας Έργου 
της Πράξης και της σχετικής Επιτροπής Παραλαβής, ως ισχύει σήμερα. 
Ε. Την από 11/03/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου για την υλοποίηση της ως άνω Πράξης με Ίδια Μέσα, 

ως ισχύει σήμερα. 
ΣΤ. Το γεγονός ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός της εν λόγω εργασίας ανέρχεται σε 5.952,00€ 
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ0081 με τον κωδικό ενάριθμου 
2018ΕΠ00810206. 

Ζ. Το γεγονός πως προηγήθηκε έρευνα αγοράς και διαβούλευση με την επιχείρησή σας (σύμφωνα με το ά. 2 
παρ.1 περίπτωση 31 του Ν.4412/2016) για την εργασία «Μουσικοχορευτική εκπαίδευση και διεξαγωγή 
παράστασης» με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Μουσικοχορευτική εκπαίδευση και διεξαγωγή παράστασης. 

Η μουσική και ο χορός ως εκπαιδευτικά μέσα χρησιμοποιούνται για την προαγωγή της επικοινωνίας, της έκφρασης 
και της δημιουργικότητας. 

Ειδικότερα μπορούν να συμβάλλουν: 

- στην συναισθηματική στήριξη, 

- στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας, 

- στη προώθηση της κοινωνικότητας ενισχύοντας συγκεκριμένα τις δεξιότητες που χρειάζεται το κάθε άτομο - για 
να αναπτύξει επικοινωνιακές ικανότητες και να δημιουργήσει διαπροσωπικές σχέσεις, 

- στη καλλιέργεια ενός πλαισίου μέσα στο οποίο το άτομο θα μπορέσει να βιώσει και να εκφράσει ποικίλα 
συναισθήματα, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη συναίσθηση και κατανόηση των συναισθημάτων του, 

- στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
μαθαίνοντας να μοιράζεται, να εκφράζεται, να δίνει και να δέχεται, 

- στη καλλιέργεια της προσοχής, της ικανότητας συγκέντρωσης και μνήμης. 



Η ομάδα των Αμεα μαζί με εθελοντές θα ανεβάσουν μουσικοχορευτική παράσταση, η οποία θα απευθύνεται στο 
κοινό της Κατερίνης.  

 
 
σας προσκαλούμενα υποβάλετε εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης: 

Ι. προσφορά για την ανάθεση της εργασίας «Μουσικοχορευτική εκπαίδευση και διεξαγωγή παράστασης». 
ΙΙ. τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει πως δεν συντρέχουν για την επιχείρησή σας οι λόγοι αποκλεισμού 
των παρ.1 & 2 του ά.73 και του ά.74 του Ν.4412/2016, δηλαδή: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (στην περίπτωση φυσικού προσώπου μόνο για το φυσικό πρόσωπο, στην 
περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ για τους διαχειριστές και στην περίπτωση ΑΕ για τον διευθύνοντα 
σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμ/λίου), 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορούν τόσο κύρια όσο και επικουρική ασφάλιση,  
4. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 

και εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 

σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

  Προς απόδειξη των προαναφερθέντων, ενδεικτικά μπορεί να προσκομιστούν τα εξής:  

• Για τις Ο.Ε, Ε.Ε.: το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα 
εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. 
• Για τις Ε.Π.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε.: ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική 

ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

η επιχείρηση να καταβάλλει εισφορές και  

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί για την επιχείρηση η Κ.Υ.Α. του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 περί 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

 
Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 
Όσοι  συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή 

με το αντικείμενο της σύμβασης και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, 
κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 
 

 
      ΟΠρόεδρος Δ.Σ. 
     Καραπούλιος Δημήτριος 
 

 
 

 
 

 
 
 


