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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531480-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Άγιος Στέφανος: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
2020/S 217-531480

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Διονύσου
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Λίμνης Μαραθώνος 29
Πόλη: Άγιος Στέφανος
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Ταχ. κωδικός: 145 65
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: milonas@dionysos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132030623
Φαξ:  +30 2132030630
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dionysos.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής και λοιπών καλλιτεχνικών δράσεων.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού - ανθρώπινου δυναμικού, για την παροχή 
υπηρεσιών:
α) για την οργάνωση και λειτουργία της Μουσικής Σχολής και λοιπών μουσικών δράσεων του Δήμου Διονύσου·
β) για την υλοποίηση εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφωτικών 
μαθημάτων Δήμου Διονύσου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 285 468.91 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Α: Μουσική Σχολή και λοιπές μουσικές δράσεις του Δήμου Διονύσου.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80340000 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Διοικητικά όρια Δήμου Διονύσου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η Μουσική Σχολή αποτελεί έναν από τους βασικούς θεσμούς του πολιτιστικού - εκπαιδευτικού φορέα του Δήμου 
μας, και αποτελείται από τομείς και τμήματα σπουδών, όπως περιγράφονται παρακάτω:
Τομείς και τμήματα σπουδών της Μουσικής Σχολής
Κλασικές σπουδές:
— τμήμα πιάνου,
— τμήμα εγχόρδων (βιολί),
— τμήμα σαξοφώνου,
— τμήμα νυκτών οργάνων (κιθάρα),
— τμήμα μονωδίας,
— τμήμα ανώτερων θεωρητικών.
Μοντέρνες σπουδές:
— ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα,
— αρμόνιο.
Λοιπές μουσικές δράσεις
Στις λοιπές μουσικές δράσεις του Δήμου Διονύσου εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:
α) χορωδιακά σύνολα·
β) Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Διονύσου·
γ) μπαντίνα του Δήμου Διονύσου.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 128 478.19 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας ή άλλως, της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α..

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο Δήμος μπορεί να ενεργοποιήσει δικαίωμα προαίρεσης, για ποσό όχι μεγαλύτερο των 78 378,56 EUR συμπ. 
ΦΠΑ για την ομάδα Α, και για ποσό όχι μεγαλύτερο των 38 230,85 EUR για την ομάδα Β.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την Υπηρεσία και θα αφορά 
στην επέκταση των μαθημάτων της Μουσικής Σχολής και λοιπών μουσικών δράσεων του Δήμου Διονύσου ή/
και των εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφωτικών μαθημάτων Δήμου 
Διονύσου.
Το δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και ποιοτικά. Περαιτέρω δε, θα τεθεί όρος 
και στη σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση τού 
ποσού των 78 378,56 EUR συμπ. ΦΠΑ για την ομάδα Α και του ποσού των 38 230,85 EUR συμπ. ΦΠΑ για την 
ομάδα Β.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ομάδα Β: Εικαστικά, θεατρικά, ψυχαγωγικά και λοιπά καλλιτεχνικά επιμορφωτικά μαθήματα Δήμου Διονύσου.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Διοικητικά όρια Δήμου Διονύσου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Τα μαθήματα απευθύνονται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Διονύσου.
Ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων που θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα εν λόγω μαθήματα πολιτιστικής 
και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης του Δήμου Διονύσου, ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στους 1.500 δημότες και 
κατοίκους.
Οι δράσεις πολιτιστικής και καλλιτεχνικής επιμόρφωσης προτείνεται να ανατεθούν σε εταιρεία (ανάδοχος), 
η οποία με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό θα αναλάβει την υλοποίηση των εικαστικών, θεατρικών, 
ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου Διονύσου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος με τη διάθεση 
κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, συνίστανται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) θεατρικές ομάδες ενηλίκων και νέων, που μέσα από την καλλιέργεια της θεατρικής αγωγής και έκφρασης, 
στοχεύουν στην οργανωμένη παράσταση, ακολουθώντας τη διαδρομή από το θεατρικό παιχνίδι στην θεατρική 
παράσταση·
β) τμήματα λαϊκής παράδοσης, με στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ισχυρών δεσμών των δημοτών με τις 
ρίζες της πατρίδας μας·
γ) τμήματα εικαστικών τεχνών, με στόχο την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής της καλλιτεχνίας και της 
δημιουργικότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα - προγράμματα επιμόρφωσης που προτείνεται να λειτουργήσουν, χωρίς αυτό να 
είναι περιοριστικό, είναι ενδεικτικά τα κάτωθι:
Θεατρικές ομάδες (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Δροσιά), τμήματα λαϊκής παράδοσης (Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, 
Διόνυσος, Κρυονέρι, Σταμάτα), τμήματα ζωγραφικής ενηλίκων (Δροσιά, Κρυονέρι), τμήματα ζωγραφικής παιδιών 
(Άγιος Στέφανος, Δροσιά, Κρυονέρι, Σταμάτα), τμήματα αγιογραφίας (Ροδόπολη), τμήματα φωτογραφίας (Άγιος 
Στέφανος).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 950.88 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας ή άλλως, της Υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α..

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Ο Δήμος μπορεί να ενεργοποιήσει δικαίωμα προαίρεσης, για ποσό όχι μεγαλύτερο των 78 378,56 EUR συμπ. 
ΦΠΑ για την ομάδα Α, και για ποσό όχι μεγαλύτερο των 38 230,85 EUR για την ομάδα Β.
Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί όποτε προκύψει ανάγκη από την Υπηρεσία και θα αφορά 
στην επέκταση των μαθημάτων της Μουσικής Σχολής και λοιπών μουσικών δράσεων του Δήμου Διονύσου ή/
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και των εικαστικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφωτικών μαθημάτων Δήμου 
Διονύσου.
Το δικαίωμα προαίρεσης αναφέρεται και έχει προσδιοριστεί ποσοτικά και ποιοτικά. Περαιτέρω δε, θα τεθεί όρος 
και στη σύμβαση, ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν θα υπάρξει υπέρβαση τού 
ποσού των 78 378,56 EUR συμπ. ΦΠΑ για την ομάδα Α και του ποσού των 38 230,85 EUR συμπ. ΦΠΑ για την 
ομάδα Β.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης.
Η συνθετότητα της εργασίας απαιτεί την ανάθεση των υπηρεσιών σε ανάδοχο με εξειδικευμένη γνώση και 
εμπειρία. Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, απαιτούνται ποιοτικοί όροι αξιολόγησης, που διασφαλίζονται με το 
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
- τιμής. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία θα 
προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και 
των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Ο Δήμος θα αναθέσει το σύνολο της παρούσης εργασίας σε έναν 
ανάδοχο.
Ειδικότερα, απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, όπου θα φαίνεται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, δηλαδή την διάθεση κατάλληλου προσωπικού - ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των 
αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, θα οδηγεί σε αποκλεισμό του 
συμμετέχοντος.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/12/2020
Τοπική ώρα: 15:00
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IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/12/2020
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
Ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ανεξάρτητη Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το 
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οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/11/2020
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