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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 Σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµος Λευκάδας θα προβεί στη 

υπηρεσιών µουσικού παραγωγού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ∆ηµοτικού 

Ραδιοφωνικού Σταθµού Καρυάς 96,7 

απευθείας ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου

οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει τιµής

εργασιών. Η διάρκειας της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή 

Για την κάλυψη της δαπάνης  έχει εκδοθεί 

Α∆ΑΜ:20REQ006897396) απόφαση ανάληψης 

Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού για το έτος 20

συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο 

Μητρώο ∆εσµεύσεων  µε α/α: Α- 640

 Για τους ανωτέρω λόγους 

σύµφωνα µε τους όρους και τις τεχνικές 

3/2020 Μελέτη που συντάχθηκε 

Πολιτισµού συνολικού ύψους δαπάνης 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν 

θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα καθώς και τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: 

 Στο εσωτερικό µέρος του φακέλου θα βρίσκεται

1) Συναφής τίτλος σπουδών µε κατεύθυνση µουσικού παραγωγού.

2) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχες εργασίες σε δηµοτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς και λεπτοµερής αναφορά σε αυτές. Ο ανάδοχος θα

στοιχείο που θα αποδεικνύει την επαγγελµατική αξιοπιστία του. 

3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι:

                       Λευκάδα,  09  Ιουλίου
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                                                             

                                                           Αρ. Πρωτ.: 13330 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                          
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Υπ. Κατωπόδη                      ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόµενο
Λευκάδα                             

                                  
: 26453 60586                                               

gr                                         

                                                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

∆ήµος Λευκάδας θα προβεί στη σύναψη 

µουσικού παραγωγού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ∆ηµοτικού 

Ραδιοφωνικού Σταθµού Καρυάς 96,7 FM ∆ήµου Λευκάδας , µε την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης µε απόφαση ∆ηµάρχου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει τιµής στο σύνολο του κόστους όλων των περιγραφόµενων 

της σύµβασης θα είναι από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 31/8/2020

Για την κάλυψη της δαπάνης  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 9552/2020 (

απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 

Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού για το έτος 20

συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο 

640/2020. 

ωτέρω λόγους προσκαλούµε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν

µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

ελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας

υνολικού ύψους δαπάνης 3.875,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά που θα περιλαµβάνει κλειστό φάκελο όπου 

θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα καθώς και τα εξής στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ 

96,7FM.  
ΠΡΩΤΟΚ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 11330/09-07-2020

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Α.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠ. ΚΑΤΩΠΟ∆Η 

Τ.Κ. 31100, ΛΕΥΚΑ∆Α 
Στο εσωτερικό µέρος του φακέλου θα βρίσκεται: 

Συναφής τίτλος σπουδών µε κατεύθυνση µουσικού παραγωγού. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχες εργασίες σε δηµοτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς και λεπτοµερής αναφορά σε αυτές. Ο ανάδοχος θα

στοιχείο που θα αποδεικνύει την επαγγελµατική αξιοπιστία του.  

στην οποία να δηλώνουν ότι: 
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Ιουλίου 2020  

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόµενο  

                                                                                                        

 σύµβασης παροχής 

µουσικού παραγωγού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ∆ηµοτικού 

µε την διαδικασία της 

ατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

στο σύνολο του κόστους όλων των περιγραφόµενων 

µέχρι 31/8/2020. 

(Α∆Α:6Γ1ΖΩΛΙ-ΙΩΙ & 

υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του 

Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού για το έτος 2020, τη 

συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο 

όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά 

περιγράφονται στην υπ.αριθµ. 

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

υµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

προσφορά που θα περιλαµβάνει κλειστό φάκελο όπου 

θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα καθώς και τα εξής στοιχεία: 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ 

2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχες εργασίες σε δηµοτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς και λεπτοµερής αναφορά σε αυτές. Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει κάθε 
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- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 

- δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας 

- µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους 

- δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/8-8-2016) 

- δεν έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από διαγωνισµούς προµηθειών και υπηρεσιών του δηµόσιου 

τοµέα 

-  η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν 

γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

- Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για  την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσης 

- Η προσφορά ισχύει από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας των προσφορών και για όλο 

το χρονικό διάστηµα της σύµβασης 

4) Υπεύθυνη ∆ήλωση Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι : 

-έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών και 

αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή τους, αποδεχόµενος πλήρως και ανεπιφύλακτα τους 

όρους της µελέτης και των συµβατικών τευχών που τη συνοδεύουν 

-η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 

-δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του δηµοσίου , δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα 

κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και έχει 

εκπληρώσει µε συνέπεια τις υποχρεώσεις του προς υπηρεσίες του ∆ηµοσίου 

5) Συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνεται ως υπόδειγµα στη 

µελέτη του ∆ήµου. 

 Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής 

(χαµηλότερη τιµή) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

υπ΄αριθµ.3/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού 

∆ήµου Λευκάδας. 

Oι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών. 

Εάν η υποβληθείσα προσφορά υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης θα 

απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται απαράδεκτη. 

 Ο συµµετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι µε την κατάθεση της προσφοράς αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Η προσφορά θα υποβληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Λευκάδας, µέχρι την  14-07-2020 , 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση θα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά µετά από σχετική ειδοποίηση: 

•  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 
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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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 

7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

• Φορολογική ενηµερότητα η οποία να είναι σε ισχύ και να καλύπτει και την ηµέρα υποβολής 

της προσφοράς. 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα η οποία να είναι σε ισχύ και να καλύπτει και την ηµέρα υποβολής 

της προσφοράς (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. 

• νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.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. 

 

 

Συνηµµένα: 

1. 3/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού ∆ήµου 
Λευκάδας. 

2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
       

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                           

                                                                                             ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΛΥΓ∆ΑΣ 

            Αντιδήµαρχος  

          

   


