
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΉΣ ΣΥΝΑΥΛΊΑΣ – ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 100 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ  
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΉ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ,  ΜΕ ΤΊΤΛΟ “ΣΤΗ ΣΜΎΡΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ “ΑIΒΑΛΊ”  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2  και συγκεκριμένα την 

περίπτωση […] β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον 

από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 

[…]αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή 

καλλιτεχνικής εκδήλωσης.» 

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία, τα 

αναγραφόμενα στην υπ.αρ. 393/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τα 

παραρτήματα της. 

Σας καλούμε  να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφορά  στη 
διεύθυνση oappa@vvv.gov.gr  και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω  μέχρι την   
Παρασκευή 11-11-2022 και ώρα 13:00. 
 
Η προσφορά σας, εκτός από  το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα αποστείλετε, θα 
πρέπει να συνοδεύεται και από τα κάτωθι: 
 
1) Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνετε  ότι : 

 συμφωνείτε με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης 
διαπραγμάτευσης της υπ.αρ. 393/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής   

 δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

 δεν έχετε καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με 
την άσκηση της  επαγγελματικής  σας ιδιότητας ή σε αντίθετη περίπτωση, έχετε 
καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ................. 

 

                

  

   

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
            ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

    ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Ζεφύρου 2, Βούλα 

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 

Πληροφορίες: Β.ΛΑΖΑΡΗ 

Τηλ:  2132020775 

Fax: 213-2020769 

e-mail:vlazari.vvv@gmail.com 

www.vvv.gov.gr 

                                                                   
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια  

Βαθμός  Ασφαλείας:  αδιαβάθμητο 

Βούλα: 11/11/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 47076 

Bαθμός προτεραιότητας: κοινό  

Προς:  ΑΙΜΗΛΙΟ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ                                      

            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ              

           ΣΟΥΛΙΟΥ 8  ΧΑΛΑΝΔΡΙ  152-32 

            T:  6938107116                  

             e- mail: aimiliosaa@gmail.com 

 

         Email:  aimilios 
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 δεν έχει επιβληθεί εις βάρος σας η  κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα 

 με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021 
παρ.4 στο οποίο αναφέρεται «Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου 
αποκλεισθέντων, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τον 
προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας» 

 
2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (όχι για είσπραξη χρημάτων) το οποίο θα είναι 
σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  (όχι για είσπραξη χρημάτων) το οποίο θα 
είναι  σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

4) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ισχύουσας εκπροσώπησης,  που θα αναγράφει τη σύνθεση των  
μελών της εταιρείας και τον διαχειριστή της. 

 
Σημειώσεις συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης: 

αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησής σας να συμπληρώσετε την υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 που αφορά την ποινική κατάσταση των προσώπων που είναι 
υπόχρεα κατά νόμο ως ακολούθως: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν: 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ. Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά 
κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση.                                                                      

Η Αν. Διευθύντρια 

 Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας Αθλητισμού και 

Πολιτισμού 

 

ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΑ 
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