ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Π. Φάληρο, 24.06.2020
Αρ. πρωτ.: 11103

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος διακηρύττει ότι, ο ∆ήµος θα προβεί σε
συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας - τιµής σύµφωνα µε την με αρ.30/2020 Μελέτη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ,τον
ν.4412/2016 και τη ∆ιακήρυξη
119/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την κατωτέρω
περιγραφόμενη υπηρεσία :
«Θερινό πρόγραµµα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης 2020».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 του µηνός Ιουνίου , ηµέρα Δευτέρα , του έτους 2020 και ώρα από
9.00 π.μ.έως 10:00 π.μ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος (3ος όροφος, αίθουσα
∆ηµοτικού Συμβουλίου ), Π. Φάληρο, Τ.Κ. 175 62, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
σύµφωνα µε τηνμ ε αρ. 30/2020 µελέτη του τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής , καθώς και µε τη
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. καταχώρησης Α/ 639 στο μητρώο δεσμεύσεων.
Ενστάσεις-προσφυγές σύµφωνα µε το αρ.16 της διακήρυξης, συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύµβασης ήτοι (600,00 €) .
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2020 στον Κ.Α.:156473.002 , Κωδικός cpv: 92331210-5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι επιθυμούντες να
πάρουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο
φάκελο µε την προσφορά τους είτε με αποστολή (ταχυδρομική ή άλλη) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου
Παλαιού Φαλήρου πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ή να
παραστούν οι ίδιοι ή νόµιµοι αντιπρόσωποί τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού σύµφωνα µε το αρ. 2
της 119/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου Π. Φαλήρου.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και
προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ και βάσει του αρ.18 του Ν.4469/2017
προβλέπεται δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού .

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στα τηλ: 2132020311 & Φαξ 2132020313.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ.119 /2020

Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου
«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2020, προϋπολογισμού μελέτης € 74.400.00 , συμπ/νου ΦΠΑ.
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 23 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10776/19.06.2020 πρόσκληση του ΠροέδρουΔημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (αναπλ. μέλος)
ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΛΙΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων τη λήψη απόφασης για την Έγκριση όρων
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2020, προϋπολογισμού μελέτης €
74.400.00 , συμπ/νου ΦΠΑ.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής :
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή «…………..καταρτίζει
τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία………….».
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
Στον κωδικό αριθμό δαπάνης (Κ.Α.Δ.) 15-6473.002 προϋπολογισμού έτους 2020 έχει εγγραφεί
εξειδικευμένη πίστωση ύψους 74.400€, για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ.
Με τη με αρ. 45/2020Α.Δ.Σ. ορίστηκε ως συντονιστής του Θερινού Προγράμματος Ημερήσιας
Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων κατά τη διάρκεια
εφαρμογής του για το τρέχον έτος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μιχαηλίδη Μιχαήλ.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε από το Τμήμα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής η με αρ. 30/2020 μελέτη
για την εν θέματι υπηρεσία και σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής, σύμφωνα με τη με αρ.
30/2020 μελέτη.
Επιπλέον εισηγείται τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών: Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης,
σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016, η οποία αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους:
Ως τακτικά μέλη της επιτροπής προτείνονται τα εξής άτομα:
1. Αναστασία Παπακωνσταντίνου ΠΕ διοικητικού
2. Ευαγγελία Φανιδάκη ΠΕ διοικητικού
3. Θεοδώρα Μπερικέτη

ΔΕ διοικητικού

Ως αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής προτείνονται τα εξής άτομα:
1. Ντουντουνάκη Αντωνία
ΔΕ διοικητικού
2. Τσουμάνη Αλίκη

ΠΕ διοικητικού

3. Γεωργία Αγγελοπούλου

ΔΕ διοικητικού

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.)
 τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α')
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α)
 Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)
 την υπ’αρ. 363/17.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗΛΟΩΞΕ-ΡΟΖ) περί ψήφισης του πρ/σμού
οικ. έτους 2020, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 137836/34905/2019 απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 3619/17.02.2020)
 Το με α.π. 10861/22.06.2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006902979).
 To υπ’ αριθμ. 10862/22.06.2020 τεκμηριωμένο αίτημα προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής
Υπηρεσίας.
 Την υπ’ αριθμ. 10979/23.06.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ω0ΩΗΩΞΕ-ΒΟΘ) και
ΑΔΑΜ: 20REQ006910339), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α
A/639.
 Την με αριθ. 30/2020 μελέτη του Τμήματος Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής Δ.Υ. του Δήμου
 Τη με αρ. 45/2020 Α.Δ.Σ.
 Τον cpv : 92331210-5
 Το σχέδιο της διακήρυξης
 την ανωτέρω εισήγηση
Και μετά από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται τη με αρ. 30/2020 μελέτη του Τμήματος Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής Δ.Υ. του
Δήμου, που αφορά στην εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ.
2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία ΘΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, προϋπολογισμού
μελ. 74.400,00€ συμ/νου ΦΠΑ την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας- τιμής, σύμφωνα με τη με αρ. 30/2020 μελέτη, ως το συνημμένο κείμενο που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
3. Ορίζει την επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για τον εν θέματι
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016, η οποία
αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους:
τακτικά μέλη
1. Αναστασία Παπακωνσταντίνου ΠΕ διοικητικού
2. Ευαγγελία Φανιδάκη ΠΕ διοικητικού
3. Θεοδώρα Μπερικέτη

ΔΕ διοικητικού

αναπληρωματικά μέλη
1. Ντουντουνάκη Αντωνία

ΔΕ διοικητικού

2. Τσουμάνη Αλίκη

ΠΕ διοικητικού

3. Γεωργία Αγγελοπούλου

ΔΕ διοικητικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή
μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για
λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της
απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές
πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική
προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της
ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου
από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται
από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση,
εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν
σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της.
Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των
αρμόδιων δικαστηρίων.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται

στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να
ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119 /2020
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ
254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος
νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.
2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση
των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ
φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
6. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Τερψιχόρης 51
Τηλέφωνο : 213.2020.311, 313
e-mail:promithies.dpf@palaiofaliro.gr

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 60.000€ πλέον ΦΠΑ 24%
Cpv: 92331210-5
ΚΑ: 15-6473.002
Αρ. μελ. : 30/2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
3. Την παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
4. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 30/2020 Μελέτη του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000€
πλέον ΦΠΑ για την ανάθεση της υπηρεσίας ΘΕΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», σε βάρος του ΚΑ 15-6473.002 (74.400,00€).
8. Την με αρ. πρωτ. 10979/23.6.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 639 (ΑΔΑ:
Ω0ΩΗΩΞΕ-ΒΟΘ & ΑΔΑΜ: 20REQ006910339) ποσού 74.400€ συμπ. ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-
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6473.002 «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ 2020».
9. Την αριθ. 119/23.6.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής
για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
10. Την αριθ. 45/24.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΡ0ΚΩΞΕ-ΣΓΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
ορισμού συντονιστή του εν λόγω προγράμματος.
Τέλος ο Δήμαρχος λόγω των έκτακτων συνθηκών επισημαίνει σχετικά με την διακήρυξη τα εξής :
Με βάση το Νόμο 4412/13 άρθρο 109 Α σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν
επείγοντες λόγοι για την ανάθεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί
να καθορίζονται μικρότερες προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, τα πολλαπλά αιτήματα των
πολιτών για απασχόληση κατά τις σχολικές διακοπές όπως και το κλείσιμο των σχολείων μας στις
26/6/20, είναι αναγκαία η μείωση της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών και των
αιτήσεων συμμετοχής σε πέντε ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες
της ανάθεσης ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η λειτουργία του εν λόγω προγράμματος
για την ανταπόκριση του δήμου μας στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας στον τομέα
της κοινωνικής πολιτικής.
Σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος για οποιαδήποτε λόγο δεν γεννάται ουδεμία οικονομική
υποχρέωση σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2020» προϋπολογισμού
60.000€, πλέον Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με την αριθ. 30/2020 Μελέτη του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.

ΑΡΘΡΟ 1 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός αφορά στην υπηρεσία «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2020», Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 30/2020 μελέτη,
προϋπολογισθείσας δαπάνης #60.000€# πλέον Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα καλυφθεί σύµφωνα µε
τον εγκεκριμένο κωδικό αριθµό πίστωσης Κ.Α. 15-6473.002 του προϋπολογισμού οικ. έτους
2020 του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου
Αντικείμενο του αναδόχου είναι ο σχεδιασμός , η οργάνωση και υλοποίηση υπό την εποπτεία του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου του καλοκαιρινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης και
εκπαίδευσης παιδιών έτους 2020, διάρκειας από 13 Ιουλίου 2020 έως και 7 Αυγούστου 2020 (20
εργάσιμες ημέρες).
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ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών (ενιαίος κλειστός
φάκελος ή συσκευασία) στα γραφεία του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου από τους ίδιους τους
ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπούς τους, την 29η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9:00πμ έως 10:00πμ.
2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την ως άνω αναφερόμενη ημέρα και ώρα είτε με αποστολή
(ταχυδρομική ή άλλη) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, πριν την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.
2.3 Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές.
2.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που
καθορίζεται στο παρόν άρθρο για την αποσφράγιση.
2.5 Ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την
προσφορά:
α) σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης, ο ίδιος ο ατοµικός επιχειρηµατίας,
β) σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε., ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος
γ) σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε., ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,
δ) σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. , εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,
ε) σε περίπτωση Κοινοπραξίας, είτε ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των
κοινοπρακτούντων, διορισμένος µε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες
µαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω


Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε συναφή
αντικείμενα βάσει αναγραφής τους στο καταστατικό τους :Α) αναγραφής στο καταστατικό
τους: {α) ημερήσια μέριμνα και φροντίδα παιδιών (βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών και
κέντρων δημιουργικής απασχόλησης),β) αθλητική εκπαίδευση ατόμων και ψυχαγωγίας
αυτών} και Β) με αντίστοιχη έναρξη Κ.Α.Δ. από τριετίας και συγκεκριμένα :α) 88911000
και β) 85511000.

και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
2.6 Όταν παρέλθει η αναφερόμενη ώρα, στο παρόν άρθρο, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης
των προσφορών. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το
πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη
του χρόνου αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
2.7 Προσφορές που υποβλήθηκαν ή περιήλθαν στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα
δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στις 29/6/2020 ηµέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. από την αρμόδια Επιτροπή, µε σφραγισμένες γραπτές προσφορές,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύµβασης, που αλληλοσυμπληρώνονται και θα προσαρτηθούν σ' αυτή, κατά σειρά
ισχύος, είναι:






Διακήρυξη όρων συνοπτικού διαγωνισμού
Τεχνικές προδιαγραφές
Τιμολόγιο μελέτης
Συγγραφή υποχρεώσεων
Προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ– ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 13 Ιουλίου 2020 έως και 7
Αυγούστου 2020, δηλαδή όσο θα διαρκεί το πρόγραµµα. Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της
σύµβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
217, του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν, όπως ισχύει σήμερα με τις
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
Η τροποποίηση της σύμβασης επιτρέπεται κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16),
γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.
2.
3.
4.

Φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες
Νομικά πρόσωπα
Συνεταιρισμοί
Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων

Για να γίνουν δεκτοί οι συµµετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού.:
 να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης
υπηρεσίας,
 να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της
παρούσας διακήρυξης,
 να έχουν υλοποιήσει αποδεδειγμένα ανάλογες συμβάσεις τα τελευταία τρία (3) έτη,
 να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 10 των παρόντων
όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν νοµοθετικών διατάξεων.
 Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα να δραστηριοποιούνται σε συναφή
αντικείμενα και συγκεκριμένα βάσει: Α) αναγραφής τους στο καταστατικό τους {α)διάθεση
ανθρωπίνου δυναμικού, β) ημερήσια μέριμνα και φροντίδα παιδιών (βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης), γ) αθλητική εκπαίδευση
ατόμων και ψυχαγωγίας αυτών} και Β) με αντίστοιχη έναρξη Κ.Α.Δ. από τριετίας και
συγκεκριμένα :α) 88911000 και γ) 85511000.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ –
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ),
είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
9:00π.μ.-14:00μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου στο e-mail: promithies.dpf@palaiofaliro.gr είτε να αναζητήσουν τα
αρχεία (απόφαση Ο.Ε. , διακήρυξη) στην ιστοσελίδα του δήμου μας http://palaiofaliro.gr στη
διαδρομή ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.311, 213.2020.313.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία
τους, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον
έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
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του οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους
διαγωνιζόμενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου απορρίπτονται. Δεν µπορεί κανείς
να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισµό περισσότερες από µία εταιρείες, ούτε να συµµετάσχει
χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή
αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από τον συµµετέχοντα όλες εκτός
από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του.
Οι τιμές προσφοράς θα αναγράφονται σε €, µε στρογγυλοποίηση σε δυο δεκαδικά ψηφία, αν
προκύπτει δε και οι τιμές θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση
διαφοράς ανάµεσα στην ολογράφως και αριθµητικώς προσφερόµενη τιµή λαµβάνεται υπόψη η
ολογράφως.
Οι τιµές προσφοράς συµπεριλαµβάνουν την ασφαλιστική κάλυψη του παρεχόµενου
προσωπικού καθώς και όλες τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ δηµοσίου ή τρίτων, οι οποίες
βαρύνουν εξολοκλήρου τον πάροχο της υπηρεσίας.
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν ουσιώδη
απόκλιση από τους όρους διακήρυξης ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων, µε την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση
στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της
υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Επίσης, με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι δηλώνεται η συγκατάθεση του προσφέροντος
προς τον Δήμο Π. Φαλήρου να επεξεργάζεται τα δεδομένα που υφίστανται στα έγγραφα της
προσφοράς του στο πλαίσιο της παρούσης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις
διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις (ν4412/2016 και λοιπές εφαρμοζόμενες διατάξεις της
παρούσης) με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του. Τα προσωπικά του δεδομένα δεν
διατίθενται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό με εξαίρεση αυτά που δύναται να γίνουν ορατά στους
υπόλοιπους συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία βάσει των ισχύοντων όρων διεξαγωγής
δημόσιων συμβάσεων.
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τις ονομασίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή
τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή εφ’ όσον
αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική.

[6]

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις των κυρίως
φακέλων.
Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς κάθε συμμετέχοντα συνοδεύεται από συνοδευτική
επιστολή (cover letter), για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα πρέπει επίσης να
αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς.
Στον ενιαίο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
α) Πλήρη στοιχεία Αποστολέα (επάνω και αριστερά στον φάκελο)
β) Θέμα και Στοιχεία Παραλήπτη(κάτω και δεξιά στον φάκελο), δηλαδή τα παρακάτω:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Οργάνωση της Υπηρεσίας
«Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του δήμου»
Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Τερψιχόρης 51, Παλαιό Φάληρο
Αριθµ. Μελέτης 30/2020
Ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού: 29/6/2020.

ΑΡΘΡΟ 9Α: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
9.1 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 80 του ν.
4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) δωροδοκία,
γ) απάτη,
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στην παρ.
1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
9.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση
των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
9.4 Για τις τυχόν κατά περίπτωση επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις από τον αποκλεισμό ενός
οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εφαρμόζονται κατά τα
λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
9.5 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο
πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 3
του παρόντος άρθρου και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία
του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 μπορεί να επιβληθεί εις
βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
9.6 Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα
καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού και κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν.
4412/2016 και κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόμενο οικονομικό φορέα.
9.7 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν συνολικό (αθροιστικά) κύκλο
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 2019,2018,2017 διπλάσιο ή και
μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού, ήτοι 148.800,000 ευρώ, που θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση των αντίστοιχων νόμιμων ισολογισμών της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκομίζεται
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δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου
εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή υπηρεσίες κατά τις τρείς προηγούμενες του
έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.
9.8 Επιπλέον επειδή το έργο αφορά σε ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά παιδιά)
κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση με κάθε πρόσφορο τρόπο, αφενός της σωματικής
ακεραιότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφετέρου της ουσιαστικής
επίτευξης του σκοπού αυτού, έτσι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και μόνο που αποδεδειγμένα να
δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα και συγκεκριμένα βάσει: Α) αναγραφής τους στο
καταστατικό τους: α) ημερήσια μέριμνα και φροντίδα παιδιών (βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών
και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης), β) αθλητική εκπαίδευση ατόμων και ψυχαγωγίας αυτών
και Β) με αντίστοιχη έναρξη Κ.Α.Δ. από τριετίας και συγκεκριμένα: α) 88911000 και β)
85511000.
9.9 Για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κρίνεται απαραίτητη η κατοχή
πιστοποιημένων συστημάτων ISO (9001:2015, 14001:2015, 18001: 2007/ ΕΛΟΤ 1801: 2008) με
πεδία εφαρμογής την: Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης
παιδιών - Διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων.
9.10 Συντονιστής o οποίος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής με
ειδικότητα ομαδικού αθλήματος και με εξειδίκευση στη Διοίκηση με 10ετή εμπειρία σε ανάλογα
προγράμματα με φορείς του δημόσιου τομέα ή ΟΤΑ .
9.11 Με στόχο τη διασφάλιση της παρεχόμενης ποιότητας του έργου από έμπειρους εκπαιδευτικούς
αλλά και από ομάδα διοίκησης και διαχείρισης έργου το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του οικονομικού φορέα κατά την τελευταία τριετία πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 30 Μ.Ε.Ε.
(Σύμφωνα με το Ε3, καταστάσεις από επιθεώρηση εργασίας).

ΑΡΘΡΟ 9Β: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (δίχως να αποτελεί λόγο αποκλεισμού)
Να είναι κάτοχος και να προσκομίσει Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης
παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ή ισοδύναμο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα τοποθετηθούν τρεις (3)
ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι, που όλοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και
θα ονοµάζονται αντίστοιχα:
10.1 Φάκελος με ένδειξη "Δικαιολογητικά συμμετοχής"
Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει εντός του
ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» επί
ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:
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Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α.1.1 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και Παραστατικά εκπροσώπησης (εφόσον οι
οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους) δηλαδή:
α) για φυσικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου ή εξουσιοδότηση και
φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του,
β) για νομικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και:
- ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και Γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ έκδοσης τελευταίου τριμήνου (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ, ΕΠΕ
και ΙΚΕ) ή
- πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου(για ΟΕ και ΕΕ) και, εάν τα νομικά αυτά πρόσωπα συμμετέχουν με
αντιπρόσωπό τους, να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση (εάν πρόκειται για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και
ΕΕ) ή πρακτικό ΔΣ (εάν πρόκειται για ΑΕ) στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η απόφαση για
συμμετοχή της ΑΕ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και η σχετική εξουσιοδότηση.
Α.1.2 Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) σύμφωνα με το
άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9Α της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά ποιοτικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και συμμορφώνεται με τα ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας του
άρθρου 10.
Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και θα διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή
(αρχείο.doc) ώστε οι οικονομικοί φορείς να το συμπληρώσουν, υπογράψουν και συμπεριλάβουν
στην προσφορά τους.
Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά Α.1.1 και Α.1.2, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
καθώς και τα εξής:
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται την από
κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
Β) Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της ένωσης.
Α.3 Στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υπάρχει ευρετήριο (πίνακας περιεχομένων)
και τα δικαιολογητικά θα είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται.
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10.2 Φάκελος με ένδειξη "Τεχνική Προσφορά"
Α. Κάθε προσφέρων που λαμβάνει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει εντός
του ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί ποινή
αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα:
Α.1 Αναλυτικό Προφίλ –του συμμετέχοντα.
Α.2 Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή παρόμοιων συμβάσεων με την προκηρυσσόμενη
υπηρεσία, που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τουλάχιστον τριετία, με φορείς του
δημοσίου τομέα ή ΟΤΑ, συνοδευόμενο από αντίγραφα των συμβάσεων και τις βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης αυτών.
Α.3 Κατάσταση του προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια αρχή (επιθεώρηση εργασίας), στην
οποία να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο καθώς και δήλωση σχετικά με το μέσο
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών κατά την τελευταία τουλάχιστον
τριετία, από την οποία να προκύπτει η εμπειρία και η επάρκεια των μόνιμων στελεχών, του
παρόχου υπηρεσιών για την οργάνωση και εκτέλεση του έργου.
Α.4 Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αξιολόγησης
του προγράμματος. Από την περιγραφή πρέπει να προκύπτει ο λεπτομερής σχεδιασμός της
υπηρεσίας, η εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων βάσει της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, οι
διαδικασίες ελέγχου των αποτελεσμάτων και η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.
Α.5 Κατάθεση ονομαστικής κατάστασης των απασχολούμενων στο πρόγραμμα.
Α.6 Κατάθεση τίτλων σπουδών, επαγγελματικών πρόσθετων προσόντων και αναλυτικών
βιογραφικών σημειωμάτων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των διευθυντικών στελεχών της
επιχείρησης, καθώς και του Υπευθύνου Έργου και των μελών της Ομάδας Εκτέλεσης του Έργου.
Α.7 Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων (όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό).
Α.8 Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που να καλύπτει τις ειδικές προδιαγραφές
που ορίζονται από την υπ’αριθ. 30/2020 μελέτη.
Α.9Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος που θα βεβαιώνεται ότι στελέχη
που θα απουσιάσουν λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια κλπ) θα αντικατασταθούν εντός 24 ωρών.
Α.10Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος που θα βεβαιώνεται ότι έλαβε
γνώση της σχετικής μελέτης, των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
καθώς και των επιτόπιων συνθηκών παροχής των εργασιών της µελέτης και ότι αναλαμβάνει
ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή τους.
Α.11Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του συµµετέχοντος για το χρόνο ισχύος της
προσφοράς του που ορίζεται σε έξι (6) μήνες, προσµετρούµενος από την επομένη της
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Β. Στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα υπάρχει ευρετήριο (πίνακας
περιεχομένων) και τα δικαιολογητικά θα είναι κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που
αυτά ζητούνται.
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10.3 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική
Προσφορά»:
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις και το ΤΕΥΔ θα είναι πρωτότυπα και θα φέρουν θεώρηση του γνησίου
υπογραφής. Οι ημερομηνίες σύνταξης και θεώρησης γνησίου υπογραφής πρέπει να συμπίπτουν
μεταξύ τους και να είναι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού της παρούσης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται:
- ως πρωτότυπα
- ή ως επικυρωμένα αντίγραφα
- ή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όπως ισχύει, δηλαδή:
 ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις δημόσιες
υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση ή των ακριβών αντιγράφων
τους
 αν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που
υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση
 αν πρόκειται για έγγραφα αλλοδαπών αρχών, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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10.4 Φάκελος με ένδειξη "Οικονομική Προσφορά"
Τοποθετείται συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β΄) ολογράφως και αριθμητικά , με τις προσφερόμενες τιμές σε δύο αντίτυπα.
Στην συνολική τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται το σύνολο των επιβαρύνσεων και
φόρων του προσφέροντος, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τους
συμμετέχοντες ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
Η συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
10.5 Προσφερόμενη τιμή
Με στόχο αφενός τη διασφάλιση της παρεχόμενης ποιότητας του έργου σε ένα τόσο ευαίσθητο
τομέα, την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών και της εργατικής νομοθεσίας και αφετέρου πως
η προσφερόμενη τιμή δίδεται μετά από έρευνα αγοράς σε αντίστοιχα έργα, το ποσοστό της
έκπτωσης επί ποινή απόρριψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% (δέκα τοις εκατό).

ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν άρθρο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς
που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν
και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περίπτ. α και 97 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
12.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις δεν
είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ο προσφέρων θα
πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή e-mail)
του φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή
μετά από σχετική επικοινωνία η εγκυρότητα της επιστολής.
112.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δεν απαιτείται.

[13]

12.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συμβατικό χρόνο
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της.
12.4 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
12.5 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
13.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
13.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί.
13.3 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους
του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για
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την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, συνεδριάζει η επιτροπή
δημόσια,
παρουσία των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.
Αποσφραγίζονται οι φάκελοι κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα
περιεχόμενα του κάθε φακέλου περιληπτικά αλλά µε σαφήνεια, ώστε να φαίνεται αν συμφωνούν
ή όχι µε τους Όρους Διακήρυξης.
Κατά την προαναφερόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού γίνεται η αποσφράγιση όλων των υποφακέλων της προσφοράς, ήτοι υποφακέλων
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και « Οικονομική
Προσφορά».
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
14.1.

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών

•Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση παρίστανται οι
διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
• Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με
βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η αποδοχή των προσφορών στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής, η οποία καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

14.2

Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών

Μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, βάσει
του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή τυπικά απαράδεκτες, ακολουθεί ο έλεγχος
των τεχνικών προσφορών για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης.
• Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες
έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Κατά την
αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους
εκπροσώπους τους.
• Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται κατά φύλλο.
• Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε
κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται και τεκμηριώνει τις θέσεις της ως
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προς την βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής που είναι το Δ.Σ. του Δήμου παλαιού Φαλήρου.

14.3

Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών

Στη συνέχεια η Γνωμοδοτική Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής
Προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η επιτροπή.
• Η αποσφράγιση γίνεται για τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν προκριθεί στο στάδιο αυτό.
Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
των διαγωνιζομένων.
• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Γνωμοδοτική Επιτροπή συνέρχεται στη συνέχεια
σε κλειστή συνεδρίαση, προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά
στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών.
• Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει τις
θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο αποφασίζον όργανο της
αναθέτουσας αρχής (Δ.Σ. του Δήμου).
14.4 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να κατατεθεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις υποβληθείσες
προσφορές.
15.2 Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:
Θα αξιολογηθούν δύο επί μέρους ομάδες, η πρώτη θα αφορά τεχνικά στοιχεία και η δεύτερη
στοιχεία υποστήριξης- εμπειρίας.
Ο βαθμός της πρώτης ομάδας θα έχει συντελεστή βαρύτητας 60% και της δεύτερης ομάδας 40%.
Η συνθετότητα της εργασίας απαιτεί την ανάθεση των υπηρεσιών σε ανάδοχο με εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία. Για την διασφάλιση των ανωτέρω, απαιτούνται ποιοτικοί όροι αξιολόγησης,
που διασφαλίζονται με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
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Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα
προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των
προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
Το Νομικό Πρόσωπο θα αναθέσει το σύνολο της παρούσης εργασίας σε έναν ανάδοχο.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας
κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται
από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται
ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/ παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Επίσης, αποκλείονται και όσοι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώσουν κάτω από το 100% της απόλυτης
βαθμολογίας κάποιου από τα δύο βασικά κριτήρια (Α & Β).

1

2

3

4

ΟΜΑΔΑ Α ΄
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
60%
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Συμβάσεις για ανάλογα
15%
προγράμματα τα τελευταία 3 έτη
με φορείς του δημόσιου τομέα ή
ΟΤΑ με βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης της υπηρεσίας
Αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα
10%
δραστηριοτήτων -πρότυπες
εκπαιδευτικές και αθλητικές
μέθοδοι.
Πιστοποιήσεις, διαδικασίες
30%
εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμού,
οργάνωσης, λειτουργίας και
αξιολόγησης του προγράμματος.
5%
Κατοχή Άδειας Λειτουργίας
Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών
(Κ.Δ.Α.Π.) ή ισοδύναμο
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄
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ΟΜΑΔΑ Β΄
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ
40%
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1 Τίτλοι σπουδών, πρόσθετα
20%
προσόντα και εμπειρία ομάδας
έργου σε ανάλογα προγράμματα
με φορείς του δημόσιου τομέα ή
ΟΤΑ
2 Τίτλοι σπουδών, πρόσθετα
20%
προσόντα και εμπειρία
συντονιστή o οποίος θα πρέπει
κατ’ ελάχιστον να είναι
πτυχιούχος Φ. Αγωγής με
ειδικότητα ομαδικού αθλήματος
και με εξειδίκευση στη Διοίκηση
με 20 έτη εμπειρία σε ανάλογα
προγράμματα με φορείς του
δημόσιου τομέα ή ΟΤΑ .
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄

Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα
επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών για κάθε κριτήριο. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς
αναλογικά μεταξύ των παραδεκτών προσφορών όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Τη μέγιστη βαθμολογία 120 βαθμών θα λάβει η προσφορά που θα παρουσιάζει τη μέγιστη
υπερκάλυψη των απαιτήσεων κάθε εκάστου κριτηρίου. Οι υπόλοιπες προσφορές που
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων θα βαθμολογηθούν μεταξύ 100 και 120, αναλογικά με
βάση του ποσοστού της υπερκάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου που παρουσιάζουν μεταξύ της
μέγιστης προσφοράς υπερκάλυψης και τις ελάχιστες απαιτήσεις των κριτηρίων.
Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο
βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.
Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής
Προσφοράς.
(Α.Β.Τ.Π = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν).
Όπου σ ορίζεται ως ακέραιος βαθμός από 100-120 και όπου Κ ορίζεται το ποσοστό του
συντελεστή βαρύτητας.
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Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την
αξιολογηθεί σα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
• Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100
• όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Ο προσφέρων
με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών, τα οποία διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη σχετικής απόφασης.
Β) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.

Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως
εξής: Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονομική Προσφορά min /Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 100,
όπου:
• Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά του Μειοδότη με το μικρότερο
συνολικό ποσό σε Ευρώ και
• Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο προσφέρων την υπηρεσία.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Η μικρότερη
συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100).
Γ) Τελική Αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του
Τελικού Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης,
υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά
φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
1. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή για το σύνολο του
ενδεικτικού προϋπολογισμού και είναι σύμφωνές με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται
με κλήρωση.
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3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτεται.
5. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορά που θα αφορά σε επί μέρους τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Ο.Ε. του δήμου.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
16.1 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της
πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και
της υποβολής των προσφορών.
16.2 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.
16.3 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ήτοι του διοικητικό συμβούλιο του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το οποίο αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής
Αξιολόγησης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της προηγούμενης
προθεσμίας των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
17.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης, η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 18, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων
δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό μέρος
του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή: Δήμος Παλαιού
Φαλήρου, Τερψιχόρης 51, Παλαιό Φάληρο,
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Γ) ο τίτλος της υπηρεσίας και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email)
και ο φάκελος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
17.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
17.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 10 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν
υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως
και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 ή η
πλήρωση των απαιτήσεων των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τη με αρ. …..Μελέτη και
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
17.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου
18.
17.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική
Επιτροπή του Δήµου Παλαιού Φαλήρου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του
άρθρου 103 του ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 19 της
παρούσας διακήρυξης.
17.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
18.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παρ. Α.1.3.Β του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
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- φυσικά πρόσωπα
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
18.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για κάθε απασχολούμενο στο πρόγραμμα, έκδοσης
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής του.
18.3 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
18.4 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) των
διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
18.5 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους και να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
18.6Πιστοποιητικα ISO (9001:2015, 14001:2015,18001: 2007/ ΕΛΟΤ 1801: 2008) με πεδία
εφαρμογής την: Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών,
Διάθεση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα για την
διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
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Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα
αντίγραφα, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ 1274/13 (ΦΕΚ 3398 Β’/31.12.2013) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ
1065/26.02.2014 (ΦΕΚ 642 Β΄/14.03.2014) απόφαση, καθώς και τις αριθ.2837/0030/11.11.2003
(ΦΕΚ 1685 Β’) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β’) αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και
ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 105 του ν. 4412/2016)
19.2 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Ματαίωση της διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής, και
σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
19.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του Δήμου Παλιού Φαλήρου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
19.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.
19.5 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή
στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση,
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20: ΣΥΜΒΑΣΗ: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΌΡΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ– ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
20.1 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και επικαιροποιημενα τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 18 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).
20.2 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
20.3 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους όρους της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν.
20.4 Στη σύµβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συµβατικά στοιχεία:






Διακήρυξη όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Τεχνικές προδιαγραφές
Τιμολόγιο μελέτης
Συγγραφή υποχρεώσεων
Προσφορά του αναδόχου

20.5 Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα
µέρη. Τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της και πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
20.6 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, β)
οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
20.7 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
20.8 Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί
ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν
έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
20.9 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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20.10 Η επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας ορίζεται βάσει του άρθ. 221 του Ν. 4412/2016 με
απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
21.1Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και την έκδοση
τιμολογίου πώλησης, την έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του
Δήμου, των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
21.2 Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης να προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης του Δήμου τα εξής:


Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96 του αναδόχου, με την οποία θα δηλώνει ότι έχει
εξοφλήσει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε για την
υλοποίηση της υπηρεσίας «Θερινή δημιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου», έτους
2020, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

21.3 Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν.
4152/2013.
21.4 Στη συμβατική αξία της προμήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
22.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση του
προγράμματος, όπως αυτό θα του γνωστοποιείται από τους υπευθύνους του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου και να αντικαταστήσει το διατιθέμενο προσωπικό σε περίπτωση που από τους
υπευθύνους Δήμου Παλαιού Φαλήρου τεθεί εγγράφως θέμα µη επάρκειας ή µη καταλληλόλητας
των στελεχών.
22.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό σε περίπτωση
αύξησης των αναγκών, να αντικαταστήσει στελέχη σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ασθένεια, κλπ)
εντός 24 ωρών καθώς και να µειώσει το διατιθέμενο προσωπικό λόγω µείωσης των αναγκών
εντός 24 ωρών από την έγγραφη ενημέρωση από τους υπευθύνους του Δήμου, χωρίς σε όλες
τις περιπτώσεις για αυτές τις ενέργειες να προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση για το Δήμου
Παλαιού Φαλήρου.
22.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και
κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους
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τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή
υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις
οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες
ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές
παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση
κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

22.4 Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των
ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση.
22.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας
Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των
εργασιών του.
22.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύμβασης και την
επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε
αυτήν.
22.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα
που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
22.8 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νομίμων αδειών, ημερών
αναπαύσεων και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση
των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του
Δήμου (https://palaiofaliro.gr/) σύμφωνα με τις διατάξεις ν.3861/2010(ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”» ενώ ολόκληρη η
διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου
11 του Ν 4013/11.
ΑΡΘΡΟ 14: Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όπου η παρούσα διακήρυξη έχει ασάφεια ή έλλειψη υπερισχύει ο Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’
147/16) όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στην
παρούσα. .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro , στον δικτυακό
τόπο http://www.eprocurement.gov.gr
(κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και
προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ . Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης
θα γίνει σε μία τοπική εφημερίδα και το κόστος δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο βάσει του Ν. 4412/16.

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: Δήμος Παλαιού Φαλήρου
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6232]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Τερψιχόρης 5, Παλαιό Φάληρο
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. Θαλασσινού]
- Τηλέφωνο: 213.2020.311, 313
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies.dpf@palaiofaliro.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[https://palaiofaliro.gr/]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2020»
-CPV: 92331210-5
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6232]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :Υπηρεσία
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [1]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[119/2020]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
1.Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότεροι του ενός θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[30]

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9
2. δωροδοκία10-11
3. απάτη12
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν21:

[……][……][……][……]19
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33 του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........................]

[……]

[……]

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]
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και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) [……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

[40]

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
5. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί
φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9. Όπως 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).
10. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 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 L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
14. Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
15. Όπως ορίζεται 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 L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
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215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
16. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27. Άρθρο 73 παρ. 5.
28. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
31. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7).
33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
38. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
41.Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
47. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1.

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερήσιο
πρόγραμμα
δημιουργικής
απασχόλησης
παιδιών

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ/
ΗΜΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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20

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Παλαιό Φάληρο,
Ο προσφέρων
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Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Αλεξάνδρου 75Α
Τηλέφωνο : 210.9815323
Αρ.Μελέτης : 30/2020
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«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:ΕΞΉΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (60.000) € πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της υλοποίησης της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», έτους 2020, του
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου.
Αντικείµενο του αναδόχου είναι ο σχεδιασµός , οργάνωση και υλοποίηση υπό την εποπτεία
του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 2020», έτους 2020, διάρκειας από 13Ιουλίου 2020
έως και 7 Αυγούστου 2020.
Η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται από τις
παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
3. Την παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
4. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7.Την ΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891(ΦΕΚ 1774/τ.
Β΄/17.06.2016) “Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων Άθλησης για Όλους” άρθρο
9, παρ. 9.7
7.Τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, νομοθεσία, εγκυκλίους για τον περιορισμό
μετάδοσης του covid -19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ).
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #ΕΞΉΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ(60.000)€..# Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.
24%) και θα καλυφθεί σύµφωνα µε τον εγκεκριμένο κωδικό αριθµό πίστωσης Κ.Α 156473.002 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου.
Σκοπός της προτεινόμενης υπηρεσίας είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου θερινού
προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης, εμπλουτισμένου με εκπαιδευτικές, δημιουργικές,
πολιτιστικές, αθλητικές, και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά του Δήμου. Τελικός
στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και των δημοτών μέσα από ένα ποιοτικό πρόγραμμα
θερινής απασχόλησης των παιδιών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από 13 Ιουλίου 2020 έως και 7Αυγούστου2020.
Παράταση προθεσµίας µπορεί να δοθεί από τον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του παρόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω οριζόµενης συµβατικής προθεσµίας δίδεται από την
αναθέτουσα αρχή βεβαίωση περί της ορθής παροχής των υπηρεσιών και της συµµόρφωσης
µε τις συµβατικές υποχρεώσεις. Η βεβαίωση αυτή συνοδεύει τα δικαιολογητικά πληρωµής
έκαστου λογαριασµού και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή του.
Οι πληρωµές θα γίνονται από το ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου σε ΕΥΡΩ, µε την έκδοση των
αντιστοίχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου και την υποβολή
των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων στο
λογιστήριο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Οι πάσης φύσεως φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων
και Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείµενες
διατάξεις την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας, βαρύνουν τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου.
Τέλος ο Δήμαρχος λόγω των έκτακτων συνθηκών επισημαίνει σχετικά με την διακήρυξη τα
εξής:
Με βάση το Νόμο 4412/13 άρθρο 109 Α σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν
επείγοντες λόγοι για την ανάθεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής
μπορεί να καθορίζονται μικρότερες προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών και των
αιτήσεων συμμετοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, τα
πολλαπλά αιτήματα των πολιτών για απασχόληση κατά τις σχολικές διακοπές όπως και το
κλείσιμο των σχολείων μας στις 26/6/20, είναι αναγκαία η μείωση της προθεσμίας για την
παραλαβή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής σε πέντε ημέρες, προκειμένου να
ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες της ανάθεσης ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο
δυνατό η λειτουργία του εν λόγω προγράμματος για την ανταπόκριση του δήμου μας στην
κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.
Σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος για οποιαδήποτε λόγο δεν γεννάται ουδεμία
οικονομική υποχρέωση σε βάρος του Δήμου..

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
H παρούσα αναλυτική περιγραφή υπηρεσίας αφορά την παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών,
η δαπάνη των οποίων βαρύνει την διαχείριση του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου. Αντικείµενο
της υπηρεσίας είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων και δράσεων του προγράµµατος
καλοκαιρινής δηµιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης παιδιών από επιστηµονικό
προσωπικό και η οργάνωση και εκτέλεση της γιορτής του προγράµµατος.
Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, τα οποία θα συγκεντρώνονται
καθηµερινά στα σχολικά κέντρα που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το ∆ήµο Παλαιού
Φαλήρου, καλύπτοντας συνολικά εξακόσιες (600) θέσεις παιδιών.
Οι χώροι που προβλέπονται για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θεωρούνται ως οι
καταλληλότεροι για να πραγματοποιηθούν οι περιλαμβανόμενες δραστηριότητες, είναι οι
χώροι των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας. Η τελική επιλογή των Σχολείων
που θα οριστούν ως κέντρα κρίνεται, τόσο ως προς τους χώρους που διαθέτουν τα σχολεία,
όσο και ως προς το σημείο που βρίσκονται γεωγραφικά στην πόλη, ώστε να είναι
ευκολότερη και πλησιέστερη η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα κέντρα.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το
πρόγραµµα
«ΘΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2020» είναι ένα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, αθλητικό, και ψυχαγωγικό
πρόγραμμα και περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:
1. Ασφάλεια των παιδιών κατά την διάρκεια παραµονής τους στους χώρους υλοποίησης του
προγράµµατος καθώς και κατά την διάρκεια συµµετοχής τους στις ηµερήσιες εκδροµές του
προγράµµατος. Η ασφάλεια περιλαµβάνει την καθημερινή παρουσία ιατρού κατά τις ώρες
08:30 έως 14:30 στο σχολικό κέντρο διεξαγωγής του προγράμματος, την προμήθεια του
απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού υλικού, την συνοδεία ιατρού σε όλες τις εκδρομές και
επιπλέον και ναυαγοσώστη στις ηµερήσιες εκδροµές του προγράµµατος σε θάλασσα ή
νεροτσουλήθρες. Ο ανάδοχος θα παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του
αναδόχου έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων παιδιών), για
ατυχήματα που τυχόν συμβούν σε αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου ή
των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και θα σχετίζονται με τη διοργάνωση και
διεξαγωγή του προγράμματος, διάρκειας 4 εβδομάδων.

2. Συντονιστής
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει έναν υπεύθυνο συντονιστή του προγράμματος ο οποίος θα
συνεργάζεται και θα εποπτεύεται από τον γενικό υπεύθυνο του προγράμματος ο οποίος θα
οριστεί από τον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου.
Ο Συντονιστής o οποίος θα πρέπει κατ ΄ελάχιστον να είναι πτυχιούχος Φ. Αγωγής με
ειδικότητα ομαδικού αθλήματος (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ κλπ) και με εξειδίκευση
μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση με 10ετή εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα με
φορείς του δημόσιου τομέα ή ΟΤΑ .

3. ∆ηµιουργική απασχόληση των παιδιών µε δραστηριότητες :
Εκπαιδευτικές όπως: Γνωριμία με επαγγέλματα, επισκέψεις σε χώρους γνώσεις
Κυκλοφοριακής αγωγής κ.α., Περιβαλλοντική επιμόρφωση σχετικά με την ανακύκλωση και
την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στα παιδιά.
Αθλητικές όπως: Κολύμβηση, βόλεϊ, τοξοβολία, πεζοπορίες κ.λπ. σε συνδυασμό με
αθλητικά παιχνίδια ή αθλητικούς αγώνες και άλλα.
Πολιτιστικές όπως: Επισκέψεις σε χώρους με Αρχαιολογικό και Ιστορικό ενδιαφέρον,
Αγγειοπλαστικού ενδιαφέροντος ή ενασχόληση με κατασκευές, επαφή με την Ελληνική
Λογοτεχνία, μουσική και άλλα.
Δημιουργικές όπως: ενασχόληση με κατασκευές, το τραγούδι με ειδικά εκπαιδευμένους
παιδαγωγούς.
Ψυχαγωγικές όπως: ελεύθερο παιχνίδι, παραδοσιακά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια που
εξοικειώνουν τα παιδιά με ανώτερες αξίες από έμπειρους παιδαγωγούς κ.λπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των
παιδιών, καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που προτείνει.
Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει το απαραίτητο σε αριθμό και ειδικότητες προσωπικό,
σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα που καταρτίζεται σε συνεργασία με το ∆ήµο Παλαιού
Φαλήρου.
Ο ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις ανωτέρω
θεματικές ενέργειες – ενότητες όπως αυτές περιγράφονται, προσκομίζοντας πέραν του
αναλυτικού προγράμματος δραστηριοτήτων και όλα τα απαραίτητα στοιχεία –
δικαιολογητικά που εκτιμά ότι θα βοηθήσουν την επιτροπή να εκτιμήσει την εμπειρία τουτεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα & αξιοπιστία, στις προαναφερόμενες θεματικές
δραστηριότητες .
4. Ασφαλούς φύλαξης κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης 8.00 – 8.30 το πρωί και
κατά τη διάρκεια του χρόνου αποχώρησης των παιδιών, από το σχολικό κέντρο 13:10 – 13:30
ή 15:40 – 16:00.
Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού , η οποία θα συντονίζεται
από εξειδικευμένο προσωπικό .
Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν με δικό τους μεταφορικό μέσο και θα
απαιτείται γραπτή συγκατάθεση των γονέων για να απομακρυνθεί ένα παιδί από το χώρο
πριν την προκαθορισμένη ώρα, με το άτομο που θα έχει συμφωνηθεί, απ’ την έναρξη του
προγράμματος.
Επίσης, κατά την έναρξη του προγράμματος οι γονείς οφείλουν να διευκρινίσουν εγγράφως
το όνομα του ατόμου που θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από το σχολικό κέντρο
καθώς και την ώρα αναχώρησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσια φόρμα παραλαβής και παράδοσης των παιδιών
την οποία θα παραδίδει υπογεγραμμένη από τον συντονιστή του προγράμματος στον γενικό
υπεύθυνο του Δήμου στο τέλος της ημέρας, όπως και να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή
δείγμα αυτής. Επίσης υποχρεούται να πραγματοποιεί θερμομέτρηση σε όσους
εισέρχονται στην εγκατάσταση, με απαγόρευση της εισόδου σε όσους έχουν σε τρεις
μετρήσεις θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37οC. Σε ύποπτο κρούσμα COVID-19,
ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

5. Ημερήσιες εκδρομές
Η δαπάνη αφορά την πραγματοποίηση ηµερήσιων µε την ευθύνη προγραµµατισµού και
οργάνωσης του αναδόχου και την σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου.
Η δαπάνη περιλαμβάνει τη μεταφορά των παιδιών με πούλμαν και το εισιτήριο
εισόδου στους χώρους αναψυχής που θα πραγματοποιηθεί η ημερήσια εκδρομή.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι χώροι:
 Adventure Park ,
 Πάρκο αναψυχής Μαλακάσας
 Βοτανικός Κήπος
Τα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν έτος κατασκευής μέσα στην
τελευταία πενταετία, να είναι αρίστης κατάστασης, κλιµατιζόµενα και να πληρούν όλους
τους προβλεπόμενους όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών στα
πούλμαν θα είναι ίσος με τους όρους που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ.
Το κόστος των παραπάνω παροχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 50 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) ανά παιδί, των 30 € για το δεύτερο παιδί, και δωρεάν από το τρίτο
παιδί και πλέον. Το ποσό θα καταβάλλεται από τους γονείς των παιδιών αποκλειστικά στον ανάδοχο,
ο οποίος υποχρεούται σε έκδοση απόδειξης είσπραξης προς τον δικαιούχο γονέα. Ο γονέας
καταβάλλοντας την παραπάνω συνδρομή, κατοχυρώνει την εγγραφή του τέκνου του στο
Πρόγραμμα.

6. Καθαριότητα
Η δαπάνη περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού συμπεριλαμβανομένων των
υλικών κατά τις ώρες λειτουργίας του προγράµµατος, από 07:30 έως 15:30 σε όλους τους
χώρους που θα επιλεγούν από τον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου για την διεξαγωγή του
προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
Ο ανώτερος αριθµός παιδιών ανά οµάδα ορίζεται στα 15 παιδιά µε υπεύθυνο έναν
εκπαιδευτικό ανά οµάδα σύμφωνα με την υπόδειξη του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου καθώς και
τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ.
Παράλληλα ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευτών,
ψυχολόγων, παιδαγωγών, καθηγητών φυσικής αγωγής και λοιπών ειδικοτήτων, κατ’
αναλογία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που προτείνει.
Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ένα υπεύθυνο συντονιστή για κάθε κέντρο-σχολείο
εφαρμογής του προγράμματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του αναδόχου
που θα ορισθεί γενικός υπεύθυνος του προγράμματος, ο οποίος θα συνεργάζεται και θα εποπτεύεται
από το τμήμα Παιδείας & Κοιν. Αρωγής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Επιπροσθέτως, σε μία εκ των σχολικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή
του προγράμματος, θα λειτουργήσει ένα τμήμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες
και με διάφορες μαθησιακές ή μη διαταραχές (π.χ. ΔΕΠΥ, σύνδρομο Down, αυτισμό, ελαφριά
νοητική υστέρηση), ηλικιακού φάσματος 5 έως 14 ετών και διαφορετικής λειτουργικότητας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται από την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020. Η άφιξη των παιδιών θα γίνεται από τις 8:00
έως τις 8:30 και η αναχώρηση από τις 13:10 – 13:30 ή από τις 15:40 – 16:00.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Οι ανάγκες του προγράµµατος αφορούν την υλοποίηση αθλητικών, ψυχαγωγικών και
εκπαιδευτικών δραστηριότητων, την παροχή ιατρικής κάλυψης, υπηρεσίες καθαρισμού
καθώς και υπηρεσίες συντονισμού της λειτουργίας του προγράμματος.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται ημερησίως,
όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω και να παρέχει τον απαιτούµενο αριθµό έμπειρων
καθηγητών φυσικής αγωγής, παιδαγωγών, ιατρών και λοιπού εξειδικευµένου προσωπικού.
Στο πρόγραµµα θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούνται πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί, Ιατροί, πτυχιούχοι εικαστικών τεχνών και
Ναυαγοσώστες. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει
ονομαστική κατάσταση για όλους τους απασχολούμενους, βιογραφικά σημειώματα, τα
προαναφερόμενα έγγραφα (πτυχίο, ειδικότητα, πιστοποίηση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.-πρώην
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) καθώς και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας με τις οποίες θα αποδεικνύεται η
εμπειρία τους σε ανάλογα προγράμματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. Επειδή το έργο αφορά μία ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά παιδιά)
κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση , με κάθε πρόσφορο τρόπο, αφενός της σωματικής
ακεραιότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφετέρου της
ουσιαστικής επίτευξης του σκοπού αυτού και για το λόγο αυτό απαιτείται από τον
ανάδοχο η προσκόμιση όσων στοιχείων κρίνει, ώστε να διευκολύνεται το έργο της
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Β. Επιπρόσθετα και για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής
αποκλεισμού :
•

•
•

Αποδεδειγμένα να δραστηριοποιείται σε συναφή αντικείμενα και συγκεκριμένα
βάσει: Α) αναγραφής στο καταστατικό τους: α) ημερήσια μέριμνα και φροντίδα
παιδιών (βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής
απασχόλησης), β) αθλητική εκπαίδευση ατόμων και ψυχαγωγίας αυτών}
και Β) με αντίστοιχη έναρξη Κ.Α.Δ. από τριετίας και συγκεκριμένα :α) 88911000 και
β) 85511000.
Να είναι εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο µε τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εµπειρία σε
παρόμοια προγράµµατα και να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα Θερινά Προγράµµατα
Ηµερήσιας ∆ηµιουργικής Απασχόλησης σε συνεργασία µε φορείς του Δημόσιου
Τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε διατυπωµένη επιτυχία από τους φορείς που
συνεργάστηκε.

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κρίνεται
απαραίτητη η κατοχή πιστοποιημένων συστήματων ISO (9001:2015,
14001:2015,18001: 2007/ ΕΛΟΤ 1801: 2008) με πεδία εφαρμογής την: Οργάνωση
και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και τη
διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών, κοινωνικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων.
Συντονιστής o οποίος θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής
με ειδικότητα ομαδικού αθλήματος και με εξειδίκευση στη Διοίκηση με 10ετή
εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα με φορείς του δημόσιου τομέα ή ΟΤΑ.
Να προσκομίσει κατάσταση των προγραμμάτων που έχει αναλάβει και υλοποιήσει σε
συνεργασία µε φορείς του Δημόσιου Τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι
σήμερα, τις αντίστοιχες συμβάσεις που έχει συνάψει και τις βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Να προσκομίσει προφίλ της εταιρείας.
Να καταθέσει αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών σχεδιασμού, οργάνωσης,
λειτουργίας και αξιολόγησης του προγράμματος. Από την περιγραφή πρέπει να
προκύπτει ο λεπτομερής σχεδιασμός της υπηρεσίας, η εφαρμογή των τεχνικών
απαιτήσεων βάσει της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας, οι διαδικασίες ελέγχου
των αποτελεσμάτων και η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.
Να αναλάβει την ασφάλιση των παιδιών, για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του
προγράμματος.
Να καταθέσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων (όπως πλημμύρα,
πυρκαγιά, σεισμό).
Να φροντίζει την καθαριότητα του σχολικού και να αποκαταστήσει τις φθορές που
ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος .
Να αναλάβει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για το πρόγραμμα.
Να τηρεί ηµερήσια φόρµα παραλαβής και παράδοσης των παιδιών όπως και να
καταθέσει δείγµα αυτής .
Να καταθέσει δείγμα φάκελου του προγράμματος με ενημερωτικό και πληροφοριακό
υλικό για τους γονείς (επιστολή καλωσορίσματος, ημερήσιο πρόγραμμα, ασφαλιστική
κάλυψη, κατάσταση ομάδων και ομαδαρχών, ερωτηματολόγιο κ.λπ.)
Να προσκομίσει ολοκληρωμένο ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που να
καλύπτει τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται από την παρούσα μελέτη.
Να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96 με την οποία θα δηλώνει ότι :
όλα τα φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν θα έχουν τα αντίστοιχα τυπικά
προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία για τις θέσεις που θα απασχοληθούν
τα πούλμαν που θα χρησιμοποιηθούν για τις εκδρομές των παιδιών πληρούν όλες τις
νόμιμες προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών.
Θα υλοποιήσει το πρόγραμμα διασφαλίζοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο την
ασφάλεια των παιδιών κατά την διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.

Γ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ .
Να είναι κάτοχος και να προσκομίσει Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) ή ισοδύναμο.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα θερινής δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών οργανώνεται και εποπτεύεται
από τον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το προγράμμα,
εφαρμόζοντας το εγκεκριμένο από τον Δήμο ημερήσιο πρόγραμμα, μεριμνώντας για την
αρτιότητα και την ασφάλεια και να παρέχει το απαιτούµενο εξειδικευμένο προσωπικό.
 Ο Δήμος υποχρεούται να ορίσει τους χώρους στους οποίους θα λειτουργήσουν τα
κέντρα εφαρμογής του προγράμματος .
 Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου θα συνδράμουν στην υποστήριξη για την ομαλή εκτέλεση
του προγράμματος καθ΄υπόδειξη του συντονιστή-Αντιδημάρχου παιδείας του προγράμματος.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 19/6/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕ1/Α΄
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 19/6/2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΡΩΓΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
TΕ 8 /Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 19/6/2020
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΘΕΩΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ
ΠΕ1 /Α΄
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ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΡΩΓΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Αλεξάνδρου 75Α
Τηλέφωνο : 210.9815323
Αρ.Μελέτης : 30/2020
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α

ΠΑΡΟΧΗ

ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ/ΗΜΕΡΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ

20

€ 60.000,00

ΠΑΙΔΙΩΝ
1.

Ημερήσιο
πρόγραμμα
δημιουργικής

€5,00

600

απασχόλησης
παιδιών
ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00€

Φ.Π.Α 24%

14.400,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.400,00€

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται, οι ζητούμενες υπηρεσίες όπως αυτές
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη καθώς και κάθε δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη,
πλην όμως αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη και σύμφωνα με τους όρους, εκτέλεση
της σύμβασης.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2020»

ΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 :Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της υλοποίησης της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», έτους 2020, του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει στόχο την εξυπηρέτηση των δημοτών με την παροχή
υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών που περιλαμβάνουν
εκπαιδευτικές, δημιουργικές, πολιτιστικές, αθλητικές, και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, και θα
καλυφθεί από τον εγκεκριμένο κωδικό αριθµό πίστωσης Κ.Α15-6473.002 του
προϋπολογισµού του οικ. έτους 2020.
ο

Άρθρο 2 : Τρόπος ανάθεσης
Η ανάθεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.
ο

Άρθρο 3 : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
3. Την παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
4. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. ΤηνΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891(ΦΕΚ 1774/τ.
Β΄/17.06.2016) “Έγκριση οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» άρθρο
9, παρ. 9.7.
8. Τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, νομοθεσία, εγκυκλίους για τον περιορισμό
μετάδοσης του covid -19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ).
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Άρθρο 4 : Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις δεν
είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ο προσφέρων
θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία επικοινωνίας (υποκατάστημα, τηλέφωνο, φαξ ή
e-mail) του φορέα που έχει εκδώσει τις εγγυήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί από την
αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική επικοινωνία η εγκυρότητα της επιστολής.
4.1 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται.
4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α (αρ. 72 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16). Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης της ανατιθέμενης υπηρεσίας κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες
από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης εκπληρώνει
πλήρως τις απαιτήσεις της μελέτης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από
τους δυο συμβαλλόμενους.

ο

Άρθρο 5 : Υπογραφή σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή, μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, προσκαλεί εντός
είκοσι (20) ημερών τον ανάδοχο με έγγραφη ειδική πρόσκληση, να προσέλθει για υπογραφή
της σύμβασης σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Άρθρο 6ο :Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
•
•
•
•
•

Διακήρυξη όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Τεχνικές προδιαγραφές
Τιμολόγιο μελέτης
Συγγραφή υποχρεώσεων
Προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 7ο :

Χρόνος εκτέλεσης του υπηρεσίας

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 13/7/2020 έως και
7/8/2020, δηλαδή όσο θα διαρκεί το πρόγραµµα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για τα
παιδιά του Δήμου.
Άρθρο 8ο :

Υποχρεώσεις του ανοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας και
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή, ασφαλή και σωστή εκτέλεση της
υπηρεσίας.
Άρθρο 9ο :

Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
Άρθρο 10ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και
για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 11ο :

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 12ο :

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 13: Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής
Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών η οποία
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον αρμόδιο
υπάλληλο του Δήμου η οποία θα παραλαμβάνει στο σύνολό του το έργο του αναδόχου και τα παραδοτέα
αυτού συντάσσοντας με την ολοκλήρωσή του το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αφού ο προμηθευτής
εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που απαιτείται από την παρούσα μελέτη.
Άρθρο 14ο :

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή του ποσού πληρωμής γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του
εντολοδόχου, ανάλογα με την παράδοση των εργασιών και την έκδοση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από
την αρμόδια επιτροπή του Δήμου .
Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης να
προσκομίσει στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου τα εξής:
•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96 του αναδόχου, με την οποία θα δηλώνει ότι έχει εξοφλήσει όλα
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε για την υλοποίηση της υπηρεσίας
«Θερινή Δηµιουργική απασχόληση παιδιών του Δήμου», έτους 2020, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη
καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 15ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
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