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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Άγιος Στέφανος, 10/12/2018
Αρ. Πρωτ.: 42833
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο: 2132030665 FAX: 2132030630
email:triantafyllidou@dionysos.gr
ΘΕΜΑ: “Διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018”
CPV:79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
18REQ004054247
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 4798/42260/06-12-2018(ΑΔΑ:Ω6ΖΚΩ93-Υ7Ι)
Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 37/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως
συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και η υλοποίηση
των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την
796/2018(ΑΔΑ:6Τ3ΨΩ93-ΝΞΗ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Εξειδίκευση πίστωσης
Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 - ΚΑΕ:15.6471.0003 ” ο Δήμος θα προχωρήσει, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση
και τη σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία “Διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
2018” με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την 37/2018 Τεχνική
Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με
θέμα “Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 , η οποία και αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να διοργανώσει προτάσεις για διασκέδαση που μπορούν να απολαύσουν
μικροί και μεγάλοι.
Ειδικότερα:

Στη ΔΕ Άνοιξης θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά,
μεταφέροντάς τα στο μαγικό κόσμο των γιορτινών ημερών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στην πλατεία της Άνοιξης και η φωταγώγηση του Χριστου γεννιάτικου Δέντρου θα σηματοδοτήσει την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Μολυβένιοι Στρατιώτες,
show πυροτεχνημάτων, animateurs, χιόνι με μηχάνημα χιονιού και face painting θα προσφέρουν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης σε όλους με πολλές εκπλήξεις.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.

Στη ΔΕ Κρυονερίου θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, με πολλές δραστηριότητες
μουσική και εορταστική ενέργεια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα 18:00 μ.μ. στην πλατεία Μικράς Ασίας στην Άνοιξη με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ταχυδακτυλουργό, animateur με μπαλόνια, face painting και Μολυβένιους
στρατιώτες που θα παρελαύνουν.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.
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Στη ΔΕ Δροσιάς θα γίνει επίσης μικρή χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:30 μ.μ., με έναν Άγιο Βασίλη που θα μοιράσει δώρα, μολυβένιους στρατιώτες
και face painting, προσφέροντας διασκεδαστικές στιγμές.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.

Στη ΔΕ Ροδόπολης θα ολοκληρωθούν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου
2018 και ώρα 18:00 μ.μ., με ένα show πυροτεχνημάτων, Άγιο Βασίλη και μολυβένιους στρατιώτες θα προσφέρουν ατέλειωτο παιχνίδι και εκλπήξεις για τα παιδιά.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.

Στη ΔΕ Σταμάτας θα λάβει χώρα γιορτή με άρωμα Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2018
στην αίθουσα της Δημοτικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί “Διαγωνισμός Βασιλόπιτας”.
Συμμετέχοντες θα είναι όλοι οι δημότες μας που καλούνται με μεράκι να φτιάξουν τη δική τους βασιλόπιτα
και να την παρουσιάσουν, διεκδικώντας το βραβείο έκπληξη της πιο νόστιμης και ευπαρουσίαστης.
Show μπαλονοκατασκευών θα πλαισιώσει την εκδήλωση.
Ο Δήμος θα αναλάβει για την συγκεκριμένη ημέρα την ηχοφωτιστική κάλυψη, από την υπάρχουσα ετήσια
σύμβαση.
Όλες οι παραπάνω δράσεις στις Δημοτικές Ενότητες θα ανατεθούν σε επαγγελματία ηθοποιό –
παρουσιαστή που θα αναλάβει την παρουσίαση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της ομάδας Α. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί
“η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής”
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α
CPV: 79952100-3
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Άνοιξης
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Κρυονερίου
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Δροσιάς
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Ροδόπολης
Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής στη ΔΕ Σταμάτας
Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019
Παρουσίαση Εκδηλώσεων

ΤΙΜΗ €
2.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
300,00 €
3.000,00 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)

11.300,00 €
2.712,00 €

14.012,00 €

Ολογράφως:δέκα τέσσερις δώδεκα χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
εντολών πληρωμής.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί “η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής”
2. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των εκδηλώσεων.
3. Σε περίπτωση που κάποια παράσταση ακυρωθεί την προκαθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας (σεισμός, κακοκαιρία κ.λ.π.), τότε συμφωνείται από κοινού να αλλάξει η ημερομηνία. Ο
Δήμος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση ακύρωσής της, θα ενημερώσει τον Ανάδοχο μέχρι τις 09:30 π.μ.
4. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και το
κόστος θα καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών (σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής), από πλευράς του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 200
του Ν. 4412/2016.
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Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών
και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 12/12/2018
στις 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65,
Άγιος Στέφανος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
96 του Ν.4412/2016 )

(Άρθρα 92 ,93, 94, 95 &

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός
φορέας
 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το
αντικείμενο της πρόσκλησης. Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).
3. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί
με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία
θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και θα δηλώνεται ότι τα
δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκομιστούν με την πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
4. Λεπτομερή Τεχνική προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά εκδήλωση
5. Οικονομική προσφορά.
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του
ν.4412/2016
Συνημμένα:
1. Η 796/2018(ΑΔΑ:6Τ3ΨΩ93-ΝΞΗ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Εξειδίκευση
πίστωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018 - ΚΑΕ:15.6471.0003 ”
2. Η 4798/42260/06-12-2018(ΑΔΑ:Ω6ΖΚΩ93-Υ7Ι) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου
με την οποία εγκρίθηκε η 37/2018 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και η υλοποίηση των Χριστουγεννιάτικων
Εκδηλώσεων 2018 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
3. Η 37/2018 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
5. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος
Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 37/2018

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2018

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 23.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
6.
Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας
7.
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
8.
Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
9.
Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
10.
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άνοιξη, 22/11/2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
2018

Απευθείας ανάθεση
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η επιλογή του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών θα
γίνει με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης της
“πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς, αποκλειστικά βάση τιμής” για κάθε
Ομάδα (Α ή Β).
23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κωδικοί:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης
πολιτιστικών εκδηλώσεων”
ΑΔΑΜ: 18REQ004054247

Κ.Α.: 15.6471.0003

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε
τυχούσα νόμιμη κράτηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τη υλοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2018.
Φέτος τα Χριστούγεννα, ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει πολλές όμορφες προτάσεις για διασκέδαση που μπορούν να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.


Στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αφιερωμένη κυρίως
στα παιδιά, μεταφέροντάς τα στο μαγικό κόσμο των γιορτινών ημερών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις
09 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00 μ.μ. στην πλατεία Μαρίνου Αντύπα στον Άγιο Στέφανο,
όπου θα γίνει και η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. Μολυβένιοι στρατιώτες, show πυροτεχνημάτων, animateur με μπαλόνια, χιόνι με μηχάνημα χιονιού και face painting με animateur θα προσφέρουν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης σε όλους.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.



Στη ΔΕ Διονύσου η πριγκίπισσα frozen με face painting θα μοιράσει χαμόγελα και ατέλειωτες
στιγμές παιχνιδιού σε όλους την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.



Στη ΔΕ Άνοιξης θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά,
μεταφέροντάς τα στο μαγικό κόσμο των γιορτινών ημερών. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στην πλατεία της Άνοιξης και η φωταγώγηση του Χριστου γεννιάτικου Δέντρου θα σηματοδοτήσει την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Μολυβένιοι Στρατιώτες,
show πυροτεχνημάτων, animateurs, χιόνι με μηχάνημα χιονιού και face painting θα προσφέρουν ευχάριστες ώρες παιχνιδιού και διασκέδασης σε όλους με πολλές εκπλήξεις.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.



Στη ΔΕ Κρυονερίου θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, με πολλές δραστηριότητες
μουσική και εορταστική ενέργεια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα 18:00 μ.μ. στην πλατεία Μικράς Ασίας στην Άνοιξη με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ταχυδακτυλουργό, animateur με μπαλόνια, face painting και Μολυβένιους
στρατιώτες που θα παρελαύνουν.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.





Στη ΔΕ Δροσιάς θα γίνει επίσης μικρή χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:30 μ.μ., με έναν Άγιο Βασίλη που θα μοιράσει δώρα, μολυβένιους στρατιώτες
και face painting, προσφέροντας διασκεδαστικές στιγμές.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.
Στη ΔΕ Ροδόπολης θα ολοκληρωθούν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου
2018 και ώρα 18:00 μ.μ., με ένα show πυροτεχνημάτων, Άγιο Βασίλη και μολυβένιους στρατιώτες θα προσφέρουν ατέλειωτο παιχνίδι και εκλπήξεις για τα παιδιά.
Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης από την υπάρχουσα ετήσια σύμβαση.
6



Στη ΔΕ Σταμάτας θα λάβει χώρα γιορτή με άρωμα Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2018
στην αίθουσα της Δημοτικής Κοινότητας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί “Διαγωνισμός Βασιλόπιτας”.
Συμμετέχοντες θα είναι όλοι οι δημότες μας που καλούνται με μεράκι να φτιάξουν τη δική τους βασιλόπιτα
και να την παρουσιάσουν, διεκδικώντας το βραβείο έκπληξη της πιο νόστιμης και ευπαρουσίαστης.
Show μπαλονοκατασκευών θα πλαισιώσει την εκδήλωση.
Ο Δήμος θα αναλάβει για την συγκεκριμένη ημέρα την ηχοφωτιστική κάλυψη, από την υπάρχουσα ετήσια
σύμβαση.

Όλες οι παραπάνω δράσεις στις Δημοτικές Ενότητες θα ανατεθούν σε επαγγελματία ηθοποιό – παρουσιαστή
που θα αναλάβει την παρουσίαση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και μέχρι 1
μέρα πριν την πρώτη εκδήλωση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει στο μέχρι του ποσού των 23.000,00 € συμπ. ΦΠΑ
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και των δύο Ομάδων (Α και Β), ή για το σύνολο των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας (Α ή Β), όπως αυτά προσδιορίζονται παρακάτω.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής” για κάθε Ομάδα (Α ή Β).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79952100-3

Α/Α

ΤΙΜΗ €

ΟΜΑΔΑ Α
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019

στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου
στη ΔΕ Διονύσου
στη ΔΕ Άνοιξης
στη ΔΕ Κρυονερίου
στη ΔΕ Δροσιάς
στη ΔΕ Ροδόπολης
στη ΔΕ Σταμάτας

Παρουσίαση Εκδηλώσεων

2.500,00 €
300,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
300,00 €
3.000,00 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

13.600,00 €
3.264,00 €

16.864,00 €

ΟΜΑΔΑ Β
1.

Show Πυροτεχνημάτων/ Special Effects (2 λεπτών) για 3 εκδηλώσεις
(ΔΕ Αγ. Στεφάνου, ΔΕ Άνοιξης, ΔΕ Ροδόπολης)
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

4.984,39 €
1.187,61 €

6.136,00 €
18.548,39 €
4.451,61 €

23.000,00 €

Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τις ετήσιες συμβάσεις ηχοφωτιστικών, catering και εκτύπωσης
εντύπων.
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Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
εντολών πληρωμής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και των δύο Ομάδων (Α και Β), ή για το σύνολο
των ειδών κάθε ανεξάρτητης ομάδας (Α ή Β) όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β’ – Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός.
2.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί “η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά
βάση τιμής” για κάθε Ομάδα (Α ή Β).
3.
Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα μετά την απόφαση του Δ/Σ και
μέχρι 1 μέρα πριν την πρώτη εκδήλωση.
1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση των εκδηλώσεων.
2. Σε περίπτωση που κάποια παράσταση ακυρωθεί την προκαθορισμένη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας
(σεισμός, κακοκαιρία κ.λ.π.), τότε συμφωνείται από κοινού να αλλάξει η ημερομηνία. Ο Δήμος δεσμεύεται ότι
σε περίπτωση ακύρωσής της, θα ενημερώσει τον Ανάδοχο μέχρι τις 09:30 π.μ.
3. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και το κόστος θα
καταβάλλεται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών (σύνταξη και υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής), από πλευράς του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
4. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της εκάστοτε σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.

Άνοιξη, 22/11/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της
επιχείρησης…………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………… µε έδρα τ………………………..………………
οδός
…………………………………………..…………………
αριθµ.
……....…..
Τ.Κ.:
……………………
Τηλ.:
………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…
Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας
της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση
της με τις ακόλουθες τιμές:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79952100-3

Α/Α

ΤΙΜΗ €

ΟΜΑΔΑ Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής
Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019
Παρουσίαση Εκδηλώσεων

στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου
στη ΔΕ Διονύσου
στη ΔΕ Άνοιξης
στη ΔΕ Κρυονερίου
στη ΔΕ Δροσιάς
στη ΔΕ Ροδόπολης
στη ΔΕ Σταμάτας

€
€
€
€
€
€
€
€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€
€

€

ΟΜΑΔΑ Β

1.

Show Πυροτεχνημάτων/ Special Effects (2 λεπτών) για 3 εκδηλώσεις
(ΔΕ Αγ. Στεφάνου, ΔΕ Άνοιξης, ΔΕ Ροδόπολης)
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€
€

€

Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

€
€

1

Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………….., ………. €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ.

……………………………….
(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – υπογραφή)

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια
Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν.
4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης
της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της
Εταιρείας στη συγκεκριμένη διαδικασία.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του,
η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις
μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού
οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο
αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές
που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 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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