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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ,
ΧΟΡΟΣ ΚΛΠ.)
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την «επιμέλεια και οργάνωση επιμορφωτικών
προγραμμάτων (ζωγραφική, αγιογραφία, φωτογραφία, θέατρο, χορός κ.λπ.)», σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης και την αναλυτική τεχνική έκθεση του Κ.Α. 15.6117.0010 προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017,
ποσού 73.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Η
διενέργεια του διαγωνισμού διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί και
ισχύουν σήμερα:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
4. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016).
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 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.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
7. Του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
11. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
12. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
13. Την ανάγκη του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός» για την επιμέλεια και οργάνωση επιμορφωτικών
προγραμμάτων (ζωγραφική, αγιογραφία, φωτογραφία, θέατρο, χορός κ.λπ.), όπως αναλυτικά περιγράφονται
στην μελέτη του Κ.Α. 15.6117.0010 προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός» του Δήμου
Νέας Σμύρνης ποσού 73.600,00€.

14. Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός Οργανισμός», έτους 2017 με Κ.Α. 15.6117.0010.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 16/02/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός». Οι
προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός» από την επομένη της
δημοσίευσης έως και τις 16/02/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις ή
κοινοπραξίες οικονομικών φορέων. Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων και τυχόν επανάληψής τους θα βαρύνουν τον
τελικό μειοδότη. Η παρούσα προκήρυξη, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και η σχετική μελέτη του Κ.Α.
15.6117.0010 προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός» θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου Νέας Σμύρνης (www.neasmyrni.gr).
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