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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για παροχή υπηρεσιών  χοροδιδασκάλου, για την διδασκαλία παραδοσιακών
χορών , ειδικότητας ΠΕ Γυμναστή (με ειδικότητα παραδοσιακοί χοροί), για την
λειτουργία του τμήματος παραδοσιακών χορών του  Ν.Π.Δ.Δ Δήμου ΖΙΤΣΑΣ.

(Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας)
           
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας

Έχοντας λάβει υπόψη

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) <<Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και  Κοινοτήτων >>, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008,

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>>.   

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων (ΦΕΚ 147 Α/08-08-

2016)<<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>>. 

5.  Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο <<Πρόγραμμα Διαύγεια>> και άλλες 

διατάξεις.  

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018)

7. Τις  εξασφαλισμένες  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους  2019  του

Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου  Ζίτσας  στο  Κ.Α.  15.6162.003 [Αμοιβές  και  έξοδα  ελευθέρων

επαγγελμάτων ] (Χοροδιδάσκαλος)  

8. Την  με  αριθμό  16/2019  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Ζίτσας  για  τον

προγραμματισμό  προσλήψεων  έτους  2019  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης

έργου.
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9. Το  με  αρ.πρωτ.  147/12-02-2019  αίτημα  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  ΖΙΤΣΑΣ  προς  το

Α.Σ.Ε.Π.  για  χορήγηση βεβαίωσης για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στους

ΟΤΑ α’ και βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, με καταβολή αντιτίμου από τους ωφελουμένους

10. Την με Αρ.πρωτ.3147/20-03-2019 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. ότι γίνεται δεκτό το αίτημα

για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ Γυμναστών

11. Την με  Αρ.  πρωτ.  67051 /13-05-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση

ενός ατόμου, ΠΕ Γυμναστών με σύμβαση έργου με τη μορφή αντιτίμου,  στο Ν.Π.Δ.Δ.

Δήμου Ζίτσας

12. Την  ανάγκη  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Δήμου  Ζίτσας   για  την  παροχή  υπηρεσιών

χοροδιδασκάλου, για την διδασκαλία παραδοσιακών χορών

ΓΕΝΙΚΑ
 Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός  της  δαπάνης  ανέρχεται  συνολικά  στο ποσό των 7.500,00
ευρώ.  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  15.6162.003   «Αμοιβές  και  έξοδα  ελευθέρων
επαγγελμάτων» (Χοροδιδάσκαλος)  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019-2020.
    Η εργασία θα ανατεθεί σε ΠΕ Γυμναστή (με ειδικότητα Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί), για 
την διδασκαλία παραδοσιακών χορών, για την λειτουργία του τμήματος παραδοσιακών 
χορών του  Ν.Π.Δ.Δ Δήμου ΖΙΤΣΑΣ για διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης  έως 
30/6/2020.
  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο τμήμα παραδοσιακών χορών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ζίτσας 
με έδρα την Ελεούσα.

Ειδικότερα:
1)Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται:

 Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών χοροδιδασκάλου, για την λειτουργία του 
τμήματος παραδοσιακών χορών του  Ν.Π.Δ.Δ Δήμου ΖΙΤΣΑΣ

 Τα στοιχεία του αποστολέα

2)Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο,
 που θα αναγράφει <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, θα περιέχονται τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς.

3) Μέσα στον κυρίως φάκελο, σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο 

που θα αναγράφει  <<ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ>>, τα δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν νομίμως  όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

1. Αίτηση 
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφα Τίτλου Σπουδών
4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ -ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

   Πτυχίο Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) ειδικότητας παραδοσιακών χορών και 2ετή διδακτική εμπειρία σε 
ανάλογη θέση ή Πτυχίο Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) με 5ετή διδακτική εμπειρία σε ανάλογη θέση.
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   Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, μαζί με τα παραπάνω, να μας 
επισυνάψετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά

A) Υπεύθυνη Δήλωση, με το παρακάτω κείμενο:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(4), που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

- δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της 31.7.2003, σ.54) 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα,

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α’48)

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία η συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ,όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005,σ.15),η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν.3691/2008(Α’166),

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101 της 15.4.2001, σ.1),η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α’215).

β) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνική ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

- γ ) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνική ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

B) Με την κατάθεση των προσφορών ή  πριν από την ανάθεση της εργασίας θα 
προσκομίσετε

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ,

 Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  το  οποίο  να  ισχύει  κατά  τον  χρόνο
υποβολής του ή να έχει  εκδοθεί  έως τρείς (3)  μήνες πρίν από την υποβολή του
σύμφωνα με την παρ. 7, αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019,

 Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  το  οποίο  να  ισχύει  κατά  τον  χρόνο
υποβολής του ή να έχει  εκδοθεί  έως τρείς (3)  μήνες πρίν από την υποβολή του
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σύμφωνα με την παρ. 7, αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 και του άρθρου 80
παρ.2 του Ν,4412/2016.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ,στο πρωτόκολλο  του Ν.Π.Δ.Δ Δ 
Ζίτσας (Παλαιό Δημαρχείο - Λασκαρίνας 3α –ΕΛΕΟΥΣΑ) από Τρίτη 8-10-2019 έως και 
Παρασκευή 11-10-2019  και ώρα 13.30.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                             ΚΑΡΑΤΑΣΙΤΣΑΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ
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