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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 
αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του 
προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2016» 
του δηµοτικού  Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. 
∆ιονύσου»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΑΘΛΗΣΗΣ  & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»
∆/ΝΣΗ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 49 ,14568, Κρυονέρι
Πληροφορίες: Βασίλης Κατσουρός 
ΤΗΛ.0-8161354 
fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr

∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2016»ΤΟΥ 

Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ΙΟΝΎΣΟΥ»

Ο  «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

δηµόσιο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε
ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία,

για την επιλογή αναδόχου µε αντικείµενο
την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο:

«Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την 
λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2016»

συνολικής προεκτιµούµενης αµοιβής 92.900,00 € (συµπ/νου ΦΠΑ)

και καλεί τους ενδιαφερόµενους
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισµού.
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Ο  ∆ιαγωνισµός  θα  πραγµατοποιηθεί  µε  χρήση  της  πλατφόρµας  του  Εθνικού  Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ),  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του  Συστήµατος,  µέχρι  την  καταληκτική  ηµεροµηνία  και  ώρα  που 
ορίζει  η  παρούσα  ∆ιακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  προθεσµία 
δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών µετά την τελευταία δηµοσίευση κατά τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο  15  παρ.  5  του  Π.∆.  28/1980  και  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στην  Απόφαση  Υπ. 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β 2677/21-10-2013). 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

28/03/2016 30/3/2016 11/4/2016

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ηµεροµηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική  επικοινωνία  µέσω  του  Συστήµατος  βεβαιώνεται  αυτόµατα  από  το  Σύστηµα µε 
υπηρεσίες  χρονοσήµανσης,  σύμφωνα με τα  οριζόµενα  στην  παρ.  3  του  άρθρου  6 του  ν. 
4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

Αναθέτουσα Αρχή : Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ιάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύµβασης έως 30 Σεπτεµβρίου 2016 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 92.900,00 €
Αντικείµενο Σύµβασης µε βάση το κοινό 
λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις: Κωδικοί CPV    79611000-0
Κ.Α. Προϋπολογισµού 15.6472
Παραλαβή ∆ιακήρυξης: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και σε 

ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου 
www.dionysos.gr

∆ιαδικασία επιλογής του Αναδόχου: Η επιλογή του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών θα γίνει µε την 
ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης της 
«πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς» 

Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 

Έχοντας υπόψη:

• Τις  διατάξεις  του  Π∆.28/1980 «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  ΟΤΑ» 
(ΦΕΚ: Α/11/1980)  

• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  55  παρ.1  του  Ν.2238/1994 περί  «Κύρωσης  του  Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος» (ΦΕΚ: Α/151/1994).

• Τις διατάξεις του Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35  της  29/6/2000  για  την  καταπολέµηση  των  καθυστερήσεων  πληρωµών  στις 
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ: Α/138/2003).

• Τις  διατάξεις  του  «∆ηµοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα»  (Ν.3463/2006,  ΦΕΚ: 
Α/114/2006) 

• Τις  διατάξεις  του  Ν.3548/2007  «Καταχώρηση  δηµοσιεύσεων  των  φορέων  του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/68/2007).

• Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010)

• Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ: 
Α/194/2010).
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• Τις  διατάξεις  του  ν.  4155/2013  «Εθνικό  Σύστηµα  Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014. 

• Τις διατάξεις της  Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας   «Τεχνικές  λεπτοµέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» .

• Τις  διατάξεις  του  ν.  4281/2014  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 
οικονοµίας,  οργανωτικά  θέµατα  Υπουργείου  Οικονοµικών  και  άλλες  διατάξεις»,  (ΦΕΚ 
Α/160/2014).

• Την  ανάγκη  υλοποίησης   του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 
όπως αναλυτικά  περιγράφεται στην υπ’ αριθµόν 02/2016 µελέτη του  Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. 
– ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ιονύσου»

• Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. 
«Ο.Ν.Α.Π.  –  ΘΕΣΠΙΣ»  ∆.  ∆ιονύσου»,  στον   Κ.Α.  15.6472  «Έξοδα  Αθλητικών 
∆ραστηριοτήτων» µε το ποσό   των 93.000,00 €

• Την  υπ’  αριθµόν  24/2016  απόφαση  του  ∆ιοικητικού   Συµβουλίου  του  Ν.Π.∆.∆. 
«Ο.Ν.Α.Π.  –  ΘΕΣΠΙΣ»  ∆.  ∆ιονύσου»  περί  έγκρισης  της  συγκεκριµένης  παροχής 
υπηρεσιών.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ

τους όρους διακήρυξης ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε σκοπό την επιλογή 
αναδόχου  για  την:  Παροχή  πολιτιστικών,  καλλιτεχνικών  και  αθλητικών 
υπηρεσιών  για  την  λειτουργία  του  προγράµµατος  «Summer Camp 
∆ιονύσου  2016»  του   Ν.Π.∆.∆.  «Ο.Ν.Α.Π.  –  ΘΕΣΠΙΣ»  ∆.  ∆ιονύσου., 
συνολικού προϋπολογισµού € 92.900,00,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%), µε κριτήριο 
ανάθεσης της σύµβασης της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς», οι 
οποίες περιλαµβάνονται  στην  υπ’  αριθµόν  02/2016  µελέτη  της  Ν.Π.∆.∆.  «Ο.Ν.Α.Π.  – 
ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ιονύσου και επαναλαµβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

1. Αντικείµενο του διαγωνισµού

Αντικείµενο  του  διαγωνισµού  είναι  η   ανάδειξη  Αναδόχου,  ο  οποίος  µε  το  κατάλληλο 

προσωπικό  και  µέσα,  θα  αναλάβει  την  υλοποίηση  των  καλοκαιρινών  πολιτιστικών, 

καλλιτεχνικών και αθλητικών δράσεων µε τον διακριτικό τίτλο «Summer Camp ∆ιονύσου 

2016» του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ»  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό και τα παραρτήµατα των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθµό. 01/2016 

Μελέτης του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ιονύσου

Οι προς ανάθεση παρεχόµενες υπηρεσίες συνίστανται στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού 

- ανθρώπινου δυναµικού για την στελέχωση και λειτουργία των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών 

και αθλητικών τµηµάτων του προγράµµατος “Summer Camp ∆ιονύσου 2016» του  Ν.Π.∆.∆. 

Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο ανάδοχος 

µε την διάθεση κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού συνίστανται στις ακόλουθες 

δραστηριότητες: εικαστικά, χειροτεχνίες, κατασκευές, παιδική χορωδία, µουσικοκινητική, χορό 

(µοντέρνο,  ελεύθερο, παραδοσιακό), παιχνίδια σκέψης – κρίσης,  οµάδες συζήτησης,  λέσχη 

βιβλίου, θεατρικό παιχνίδι,  κουκλοθέατρο, ζούµπα, ποδόσφαιρό, µπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, πινκ 

πονκ,  αυτοάµυνα,  Zumba kinds,  γνωριµία  µε  ολυµπιακά  αθλήµατα  -  αγωνίσµατα 

κατασκηνωτικά παιχνίδια, οργανωµένα – οµαδικά παιχνίδια, προβολή ταινιών. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 15 ετών που κατοικούν στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 

Ο συνολικός αριθµός ωφελουµένων που θα µπορεί να εξυπηρετήσει το πρόγραµµα ανέρχεται 
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– κατ’ εκτίµηση – στους 700.  

2.Συµβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού µε τα παραρτήµατά της.
β.  Η  υπ’  αριθµ.  02/2016  εγκεκριµένη  µελέτη  του  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π.  «ΘΕΣΠΙΣ»  ∆ήµου 
∆ιονύσου τα βασικά τµήµατα της οποίας έχουν προσαρτηθεί στην παρούσα διακήρυξη.
γ. Η προσφορά του Αναδόχου
δ. Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία των υπηρεσιών που θα 
δοθούν µε την προσφορά

3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός

Ο  προϋπολογισµός  των  προς  ανάθεση  υπηρεσιών,  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην  υπ’ 
αριθµ. 2/2016 µελέτη του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου και στον πίνακα 
που ακολουθεί, ανέρχεται στο ποσό των € 92.900,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%).

AA Περιγραφή Εργασίας

CPV: 79611000-0

Μήνες Επιµορφωτές Ποσό

1 ∆ιάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου 

δυναµικού για την παροχή πολιτιστικών, 

καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για 

την λειτουργία του προγράµµατος «Summer 

Camp ∆ιονύσου 2016» του Ν.Π.∆.∆. 

«Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ιονύσου.

Συναφείς ειδικότητες: Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Καθηγητές / ∆άσκαλοι 

καλλιτεχνικών, Καθηγητές / ∆άσκαλοι θεάτρου, 

Καθηγητές / ∆άσκαλοι µουσικής, Καθηγητές / 

∆άσκαλοι χορού, Καθηγητές  φυσικής αγωγής, 

Νοσηλευτές, Επικουρικό προσωπικό - Γενικών 

Καθηκόντων

4 Μήνες

(Ιούνιος – 

Σεπτέµβριος 2016)

35 75.528,46

Σύνολο: 75.528,46

ΦΠΑ 23%: 17.371,54

Γενικό Σύνολο: 92.900,00

4. Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού

4.1. Ο  διαγωνισµός  θα  είναι  δηµόσιος  ανοικτός  και  θα  διενεργηθεί  µε  την  ηλεκτρονική 
διαδικασία µέσω της διαδικτυακής πύλης του (ΕΣΗ∆ΗΣ) , www.promitheus.gov.gr ,σύµφωνα 
µε  τα  οριζόµενα  στο   Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),   στο  στην  ΥΑ  Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  λεπτοµέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π∆ 28/1980.
Η  επιλογή  του  Αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  θα  γίνει  µε  ανοικτή  διαδικασία  µε  κριτήριο 
ανάθεσης της σύµβασης της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς» 
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4.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της διακήρυξης από την 
∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
στην οποία δηµοσιεύεται το κείµενό της. Η ∆ιακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα 
του  ∆ήµου  ∆ιονύσου:  www  .  dionysos  .  gr   (περιληπτική  και  η  αναλυτική  διακήρυξη  και  τα 
παραρτήµατά της). Οι ενδιαφερόµενοι, ταυτόχρονα µε τη λήψη της ∆ιακήρυξης, θα πρέπει να 
αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, όνοµα εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
αριθµός  τηλεοµοιοτυπικής  συσκευής,  e-mail) στο  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π.  «ΘΕΣΠΙΣ» του  ∆ήµου 
∆ιονύσου,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  επικοινωνία  µαζί  τους  (βλ.  κατωτέρω  άρθρ.  4.3).  Για 
οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι φέρουν την ευθύνη 
της  ενηµέρωσής  τους  από  την  ∆ιαδικτυακή  Πύλη  του  Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου.
  
4.3. Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες από το 
Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π.  «ΘΕΣΠΙΣ»  του  ∆ήµου  ∆ιονύσου,  τηλ:  210-8161354,  email: 
thespis@dionysos.gr.

4.4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης) σε µια ηµερήσια εφηµερίδα µεγάλης 
κυκλοφορίας  του  Ν.  Αττικής  και   σε  µία  οικονοµική  εφηµερίδα  ή  εφηµερίδα  δηµοπρασιών, 
καθώς και σε δύο  τοπικές  εφηµερίδες,  µια ηµερήσια και  µια εβδοµαδιαία Επιπροσθέτως, η 
περίληψη  της διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα ανακοινώσεων  του  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π. 
«ΘΕΣΠΙΣ ∆ήµου ∆ιονύσου, στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2010) και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ∆ήµου www.dionysos.gr  
Τέλος, ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών,  Μεταφορών  και 
∆ικτύων, κατά τα προβλεπόµενα στο Ν.4155/2013.

4.5. Οι δαπάνες για τη δηµοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της 
δηµοπρασίας, αρχικής και  επαναληπτικής, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆. 28/1980 όπως 
ισχύει, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά ο διαγωνισµός.

5. Παροχή διευκρινίσεων - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα. 

5.1. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι 
και 4 Απριλίου  ώρα 14.00 µ.µ. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες µαζί τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι 
4  ηµερολογιακές  ηµέρες  πριν  την  καταληκτική   ηµεροµηνία  υποβολής  των 
Προσφορών  ηλεκτρονικά  στο  δικτυακό  τόπο  του  ∆ιαγωνισµού  µέσω  της 
∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  Τα  αιτήµατα 
συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόµενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  µορφή 
αρχείου (pdf), µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά  πρέπει να 
είναι  ψηφιακά  υπογεγραµµένο.  Αιτήµατα  παροχής  διευκρινήσεων  που 
υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο  δεν εξετάζονται..

5.2. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, 
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να 
διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνοµα  χρήστη  και  κωδικό 
πρόσβασης).  Το  ηλεκτρονικό  αρχείο  µε  το  κείµενο  των  ερωτηµάτων  απαιτείται  να  είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο.

5.3 Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

5.4. Οι  οικονοµικοί φορείς  που  συµµετέχουν  στη  διαγωνιστική διαδικασία έχουν  πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 
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5  του  ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δηµόσιο  έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β  της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

 
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής

Για  την  συµµετοχή  στο  διαγωνισµό  οι  ενδιαφερόµενοι  οικονοµικοί  φορείς  φυσικά  ή  νοµικά 
πρόσωπα,  ηµεδαπά  ή  αλλοδαπά,  σε  συνεταιρισµούς  ή  σε  ενώσεις-κοινοπραξίες,  µε 
δραστηριότητα  στον τοµέα της  διάθεσης κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού 
για  την κάλυψη  των  αναγκών δηµόσιων ή  ιδιωτικών  οργανισµών,  φορέων ή  επιχειρήσεων, 
απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη  από  πιστοποιηµένη  αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό  σύστηµα  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία 
εγγραφής:

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόµενοι  τους  όρους  χρήσης  του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής :
• Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθµό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται  µε  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνοµα χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το 
Τµήµα  Προγραµµατισµού  και  Στοιχείων  της  ∆ιεύθυνσης  Πολιτικής  Προµηθειών  της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας  τον  αριθµό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τµήµα 
Προγραµµατισµού  και  Στοιχείων  της  ∆ιεύθυνσης  Πολιτικής  Προµηθειών  της  Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών

• Οι  οικονοµικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία στα οποία να 
δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελµατικό  ή  εµπορικό  µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.

Το  αίτηµα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  µέσω 
του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου  σχετικά  µε  την  εξέλιξη  του  αιτήµατος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης  λογαριασµού 
ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

7. Περιεχόµενο υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» 

7.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής. 
Ο  Προσφέρων  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  στον  (υπό)  φάκελο*  «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής  – 
Τεχνική  Προσφορά» µαζί  µε  την  προσφορά  του,  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα επόµενα άρθρα, σε µορφή αρχείου pdf, 
σύµφωνα  µε  το  Ν.  4155/2013  και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-
102013)  «Τεχνικές  λεπτοµέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» .Στη συνέχεια, προσκοµίζονται από τον 
Προσφέροντα  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  σε  έντυπη  µορφή  κατά  περίπτωση  εντός  τριών  (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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Οι  απαιτούµενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση.

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής επί ποινή αποκλεισµού 
Α. Οι Έλληνες πολίτες: 

1. Εγγυητική  επιστολή σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο  άρθρο  11  της  παρούσας 
διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό του  οικείου  επιµελητηρίου  όπου  θα  φαίνεται  η  εγγραφή  τους  σε 
αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των 
παρεχόµενων  υπηρεσιών  δηλαδή  την  διάθεση  κατάλληλου  προσωπικού- 
ανθρώπινου  δυναµικού  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  δηµόσιων  ή  ιδιωτικών 
οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων, θα  οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος 
(να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών).

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο να  προκύπτει 
πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης (κύριας)  κατά  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  του  διαγωνισµού.  Το 
πιστοποιητικό  αφορά  όλα  τα  ταµεία  στα  οποία  καταβάλλονται  εισφορές  από  τον 
εργοδότη  για  όλους  τους  απασχολούµενους  µε  εξαρτηµένη  σχέση  εργασίας  στην 
επιχείρηση  του  συµµετέχοντος,  συµπεριλαµβανοµένων  των  εργοδοτών/νοµίµων 
εκπροσώπων/διαχειριστών   που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς 
κοινωνικής  ασφάλισης  και  όχι  µόνο  τους  ασφαλισµένους  στο  Ίδρυµα  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον 
οποίο είναι ασφαλισµένος ο απασχολούµενος  στην  επιχείρηση  του συµµετέχοντος, 
θα  προκύπτει  κατά  κανόνα  από  την  θεωρηµένη  κατάσταση  προσωπικού  κατά 
ειδικότητα  στην  οποία  θα  εµφαίνεται  ο  ασφαλιστικός  οργανισµός  που  είναι 
ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση Ανωνύµων 
Εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) 
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που  τη διοικούν  ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε 
την  προσφορά  του  υπεύθυνη  δήλωση  Ν.  1599/86,  στην  οποία  να  δηλώνονται  οι 
ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι  ασφαλισµένοι  οι  απασχολούµενοι  στην 
επιχείρηση.

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο να  προκύπτει 
πως  είναι  ενήµεροι   ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις τους,  κατά  την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

5. Εφόσον  οι  προµηθευτές  συµµετέχουν  στο  διαγωνισµό  µε  εκπρόσωπό  τους, 
υποβάλλουν  εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειµένου να προκύπτει 
ο  νόµιµος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  πρέπει  να  προσκοµισθούν  και  τα 
νοµιµοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συµµετέχοντος  όπως  το  ΦΕΚ  ίδρυσης  και  τις 
τροποποιήσεις  του  (για  διαγωνιζόµενους  µε  µορφή  ΑΕ  και  ΕΠΕ),  επικυρωµένο 
αντίγραφο  ή απόσπασµα του καταστατικού  του διαγωνιζοµένου  και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν  τα  µέλη  του  ∆.Σ.  τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν  δικαίωµα  να 
δεσµεύουν  µε  την  υπογραφή  τους  την  Ε.Ε.  και  τα  έγγραφα  της  νοµιµοποίησης 
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική 
µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση  του  Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε  γνώση των  όρων 
της  διακήρυξης  και  της  02/2016  µελέτης  του Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π.  «ΘΕΣΠΙΣ»   που 
συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα 
ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.

7. Πιστοποιητικό ποινικού  µητρώου έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:  

α)  συµµετοχή  σε  εγκληµατική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος  1 της  κοινής  δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του  Συµβουλίου  (ΕΕ  L 351 της 
29/1/1998 σελ.1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 

7

16PROC004053787 2016-03-22

ΑΔΑ: 7ΦΠ6ΟΛ5Φ-72Υ



σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες  δραστηριότητες  (ΕΕ  L 166 της  28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ).

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή 
πτωχευτικού  συµβιβασµό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  (έκδοσης  τουλάχιστον  του 
τελευταίου τριµήνου).
Συγκεκριµένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα: 
Ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης 
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νοµικά πρόσωπα: 
Ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συµβιβασµό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση.  Επίσης  ότι  δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του 
διαδικασία κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  εκκαθάριση ή  αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης.  
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α..
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 

αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα.
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει 
προς το δηµόσιο τοµέα.

- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από τις υπηρεσίες.

Β) Για τους αλλοδαπούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  ή  ισοδύναµου  εγγράφου  αρµόδιας  διοικητικής  ή 

δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου 
τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Σε  περίπτωση  που  δεν  εκδίδεται  ή  που  αυτό  που  εκδίδεται  δεν  καλύπτει  όλες  τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου 
ή  στα  κράτη  µέλη  που  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση 
ενώπιον  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συµβολαιογράφου  ή  αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  ανωτέρω 
περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α. 
Σε  περίπτωση  που  δεν  εκδίδεται  ή  που  αυτό  που  εκδίδεται  δεν  καλύπτει  όλες  τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου 
ή  στα  κράτη  µέλη  που  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση 
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ενώπιον  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συµβολαιογράφου  ή  αρµόδιου 
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής  χώρας  εγκατάστασής τους, περί εγγραφής  τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των 
φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 

∆. Για τους συνεταιρισµούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.   
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Ε. Για τις ενώσεις - κοινοπραξίες:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από  µικροµεσαίες  µεταποιητικές  επιχειρήσεις  (ΜΜΕ)  ή  παραγωγικούς  αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε 
µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό  µεγαλύτερο  από  50%.Το  πιστοποιητικό  αυτό  µπορεί  να  υποβληθεί  και  µετά  την 
υποβολή  της  προσφοράς  µέσα  σε  15  ηµέρες  από  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  του 
διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το 
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή 
τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
δ. Εφόσον  οι  προµηθευτές  συµµετέχουν  στους  διαγωνισµούς  µε  εκπροσώπους  τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του Π.∆.28/80 
στ. Εάν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή  δεν 
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 
του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν 
στη  χώρα  του  προµηθευτή  δεν  προβλέπεται  από  το  νόµο  η  ένορκη  δήλωση,  µπορεί  αντί 
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
• Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς 

αν  ανήκουν  σε  αυτά  που  σύµφωνα  µε  την  παρούσα  ∆ιακήρυξη  προκαλούν  τον 
αποκλεισµό  του  συµµετέχοντος,  ο  προσφέρων  πρέπει  να  συνυποβάλει  αντίγραφο  της 
σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου να κριθεί ανάλογα.

Σηµειώνεται  ότι όλες  οι  αναφερόµενες  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν. 1599/86,  πρέπει  να 
φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
• από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 
• όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  των  συµµετεχόντων  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  που 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύµατος  που  τα  εκδίδει  και  να  συνοδεύονται  από  επίσηµη  µετάφραση  στην  ελληνική 
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γλώσσα

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας , δεν 
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του  ενδιαφεροµένου  ή  στα  κράτη  µέλη  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση,  από 
υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συµβολαιογράφου  ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα 
βεβαιώνεται  ότι  ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.

Όπου  στην  παρούσα  ∆ιακήρυξη  αναφέρεται  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  εννοείται  Υ.∆.  του 
ν.1599/1986,  όσον  αφορά  συµµετέχουσες  επιχειρήσεις  µε  έδρα  την  Ελλάδα.  Όσον  αφορά 
συµµετέχουσες  επιχειρήσεις  µε  έδρα  την  αλλοδαπή,  εννοείται  αντιστοίχως  είτε  Υ.∆.  του 
ν.1599/1986, ως άνω, είτε  ένορκη δήλωση, είτε  για τα κράτη που δεν  προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 
αρχής  ή  συµβολαιογράφου  ή  του  αρµόδιου  επαγγελµατικού  οργανισµού  του  κράτους 
εγκατάστασης της επιχείρησης

Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 
182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 
15 ετών .

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  µε  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εµπιστευτικού 
χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόµενους  θα  έθιγε  τα  έννοµα 
συµφέροντά  του,  τότε  ο  προσφέρων  οικονοµικός  φορέας  οφείλει  να  σηµαίνει  τα  στοιχεία 
εκείνα  της  προσφοράς  του  µε  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του  συστήµατος.  Στην  αντίθετη 
περίπτωση  θα  µπορούν  να  λαµβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι 
συνδιαγωνιζόµενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας  εµπιστευτικού  χαρακτήρα  αφορά  µόνο  στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφερόµενου

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, εφ’ όσον αµφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 
Προσφερόντων του παρόντος ∆ιαγωνισµού, θα απευθύνεται στις αρµόδιες Αρχές για να λάβει 
τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των Προσφερόντων.
Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχουν  τα  ανωτέρω,  θα  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη.

7.2 Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού
7.2.1 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity)

1. Να  έχει  µέσο  κύκλο  εργασιών  των  τριών  (3)  τελευταίων  διαχειριστικών  χρήσεων  (2013, 
2014,2015)  µεγαλύτερο  από  το  100%  του  προϋπολογισµού  του  υπό  ανάθεση  Έργου.  Σε 
περίπτωση  που  ο υποψήφιος  Ανάδοχος δραστηριοποιείται για  χρονικό  διάστηµα µικρότερο 
των  τριών  διαχειριστικών  χρήσεων,  τότε  ο  µέσος  κύκλος  εργασιών  για  όσες  διαχειριστικές 
χρήσεις  δραστηριοποιούνται,  θα  πρέπει  να  είναι  µεγαλύτερος  από  το  120%  του 
προϋπολογισµού του Έργου. 
2 Αντίγραφο  ή απόσπασµα του ισολογισµού της  επιχείρησης εφόσον  συντάσσεται κατά τις 
τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του 
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της 
που αφορά ειδικότερα τι υπό παροχή υπηρεσίες  κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του 
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 

7.2.2 ∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας.
Α) Ο Υποψήφιος  Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να 
είναι  ικανός,  να  ανταπεξέλθει  πλήρως,  άρτια  και  ολοκληρωµένα,  στις  απαιτήσεις  του  υπό 
ανάθεση  Έργου.  Ως  ελάχιστη  προϋπόθεση  για  τη  συµµετοχή  του  στο  διαγωνισµό,  ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει: 

• κατάλληλη  οργανωτική  δοµή  που  να  περιλαµβάνει  Τµήµα   µε αρµοδιότητα  τη 
διαχείριση και διάθεση προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού.

• αποδεδειγµένη  εµπειρία  στην  διάθεση  κατάλληλου  προσωπικού-  ανθρώπινου 

10

16PROC004053787 2016-03-22

ΑΔΑ: 7ΦΠ6ΟΛ5Φ-72Υ



δυναµικού για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων 
ή επιχειρήσεων.

• ενεργή παρουσία µε προσωπικό που να καλύπτει ανάγκες δηµόσιων οργανισµών, 
φορέων ή επιχειρήσεων, 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  την  ανωτέρω  ελάχιστη  προϋπόθεση 
συµµετοχής,  καταθέτοντας  µε  την  Προσφορά  του  (εντός  του  φακέλου  ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
• επιχειρηµατική  δοµή,  συνεργασίες  µε  εξωτερικούς  συνεργάτες  και 

προµηθευτές 
• τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης
• προϊόντα και υπηρεσίες
• µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί 
• µε  σαφή  αναφορά  στο  Τµήµα,  το  οποίο  καλύπτει  την  ανωτέρω  Ελάχιστη 

Προϋπόθεση Συµµετοχής. 
• περιγραφή  των  µέτρων  που  λαµβάνει  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  για  την 

εξασφάλιση της ποιότητας των  παρεχόµενων  υπηρεσιών,  η ποιότητα των οποίων  θα 
πρέπει  να  διασφαλίζεται  µε  την  εφαρµογή  πιστοποιηµένου  συστήµατος  διαχείρισης 
ποιότητας ISO. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση 
του έργου και συγκεκριµένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού 
για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων, σε 
δύο  τουλάχιστον  έργα  κατά  την  τελευταία  τριετία,  που  θα  πρέπει  να  παρουσιάζονται 
αναλυτικά.  Σε  περίπτωση  ενώσεων  εταιριών  η  ανωτέρω  εµπειρία  θα  πρέπει  να  προκύπτει 
αθροιστικά. 
Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  αποδείξει  την  ανωτέρω  ελάχιστη  προϋπόθεση 
συµµετοχής,  καταθέτοντας  µε  την  Προσφορά  του  (εντός  του  Φακέλου  ∆ικαιολογητικών)  τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
Κατάλογο  µε  τα  κυριότερα  έργα  που  εκτέλεσε  ο  Ανάδοχος  κατά  τα  τρία  (3)  τελευταία  έτη 
(2013, 2014, 2015), τα οποία αφορούν  στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου 
δυναµικού  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  δηµόσιων  ή  ιδιωτικών  οργανισµών,  φορέων  ή 
επιχειρήσεων.

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (από 

– έως)

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ 

ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
ΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

(προϋπολογι
σµό)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ηµ/νία

Όπου:

- «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Επωνυµία Αναδόχου 
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή µαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης 

ή  του  επιτυχούς  αποτελέσµατος  του  Έργου  όπως  πιστοποιητικό  ∆ηµόσιας  Αρχής, 
πρωτόκολλο  παραλαβής  ∆ηµόσιας  Αρχής,  δήλωση  πελάτη-ιδιώτη,  ηλεκτρονική 
διεύθυνση της διαθέσιµης υπηρεσίας κοκ

• εάν  ο  Πελάτης  είναι  ∆ηµόσιος  Φορέας  ως  στοιχείο  τεκµηρίωσης  υποβάλλεται 
πιστοποιητικό  ή  πρωτόκολλο παραλαβής  που  έχει  συνταχθεί  και  αρµοδίως  υπογραφεί 
από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή αντίστοιχη σύµβαση µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.

• αποδεδειγµένες  υλοποιήσεις  θα  θεωρηθούν  εκείνες  για  τις  οποίες  ο  υποψήφιος 
ανάδοχος  καταθέσει  αντίστοιχες  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  εργασιών  ή  πρωτόκολλα 
παραλαβής  ή  άλλο  ισοδύναµο  έγγραφο  από  την  εκάστοτε  αναθέτουσα  αρχή  (πχ 
σύµβαση µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών) 

• ο  Αναθέτων  διατηρεί  το  δικαίωµα  επαλήθευσης  της  ακρίβειας  και  αξιοπιστίας  των 
δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους 
αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους 
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για  να  φέρει  σε  πέρας  επιτυχώς  τις  απαιτήσεις  του  Έργου,  σε  όρους  απαιτούµενης 
εξειδίκευσης,  επαγγελµατικών  προσόντων  και  εµπειρίας.  Συγκεκριµένα  απαιτείται  κατ’ 
ελάχιστον  να  συµµετέχουν  στελέχη  µε  τα  παρακάτω  προσόντα  και  εµπειρίες,  επαρκώς 
αποδεικνυόµενα:

Ο  Υπεύθυνος  Έργου  (Project  Manager)  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τουλάχιστον  τα  ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
• Πανεπιστηµιακό  δίπλωµα  σπουδών  -  επιθυµητή  η  ύπαρξη  σχετικών  µεταπτυχιακών 

σπουδών .
• Κατ’ ελάχιστον τριετή (3) επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις υπεύθυνου έργου.
• Εξειδικευµένες γνώσεις και σηµαντική εµπειρία στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- 

ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, 
φορέων ή επιχειρήσεων. Σηµειώνεται ότι η εµπειρία αποδεικνύεται µε την συµµετοχή σε 
αντίστοιχα  έργα,  γεγονός  που  θα  πρέπει  να  αποτυπώνεται  στο  βιογραφικό  του 
Υπεύθυνου  Έργου,  που  θα συνοδεύεται  από  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  για  την  αλήθεια  των 
αναγραφόµενων σε αυτό.

Τα στελέχη που απαρτίζουν την οµάδα διοίκησης και διαχείρισης έργου είναι απαραίτητο να 
διαθέτουν  τα  παραπάνω  προσόντα  και  εµπειρίες,  επαρκώς  αποδεικνυόµενα  µέσα  από  τα 
βιογραφικά  τους,  που  θα  συνοδεύονται  από  Υπεύθυνες  ∆ηλώσεις  για  την  αλήθεια  των 
αναγραφόµενων σε αυτά. Τουλάχιστον το 80% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για την 
διοίκηση  και  διαχείριση  του  Έργου  θα  πρέπει  να  καλύπτεται  από  µόνιµα  στελέχη  του 
υποψήφιου Αναδόχου. 
Μόνιµα  στελέχη  θεωρούνται  οι  υπάλληλοι,  άλλα  και  τα  στελέχη  που  συνδέονται  µε  σχέση 
εργασίας  ή  αποτελούν  θεσµικά  διευθυντικά  στελέχη  και  δύνανται  να  αµείβονται  µε  ειδικό 
τρόπο σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία (πχ. Εταίροι, Πρόεδροι ∆Σ, ∆/ντες Σύµβουλοι, 
µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου). 
Ο υποψήφιος  Ανάδοχος, συµπληρωµατικά, θα  πρέπει  να  καταθέσει  δηλώσεις  συνεργασίας 
των εξωτερικών συνεργατών υπό την  µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης  Βιογραφικά Σηµειώµατα 
της Οµάδας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του Έργου από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η 
εµπειρία και οι επαγγελµατικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου στην Οµάδα ∆ιοίκησης 
και ∆ιαχείρισης του Έργου που προτείνεται. Τα βιογραφικά θα συνοδεύονται από Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις των µελών της Οµάδας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του Έργου για την αλήθεια των 
αναγραφόµενων σε αυτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικατάσταση των προτεινόµενων  στελεχών µπορεί να γίνει µόνο µε στελέχη 
αντίστοιχων προσόντων και µε την έγγραφη συναίνεση του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ»
Β) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά από ανεξάρτητο διαπιστευµένο 
φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή 
ισοδύναµο. Η πιστοποίηση ISO 9001:2000 των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα πρέπει να 
είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια τη σύµβασης (αρχικής και τυχόν ανανεώσεις). 
Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχουν  τα  ανωτέρω,  θα  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη

7.3 Περιεχόµενο υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Στον  (υπό)  φάκελο*  «∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται 
επιπλέον ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η  Τεχνική  Προσφορά.  Συντάσσεται  συµπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία  που  περιλαµβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρµα  του  συστήµατος  και  του 
παραγόµενου  ψηφιακά  υπογεγραµµένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε 
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστηµα  παράγει  σχετικό  µήνυµα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να 
παράγει  εκ  νέου  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf. Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν 
αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρµες  του  συστήµατος,  ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία  

• Σχετική µελέτη  µε την οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες 
του  έργου  µε  πλήρη  περιγραφή  των  προσφερόµενων  υπηρεσιών  σύµφωνα  µε  την 
Τεχνική Περιγραφή. 

• Χρονοδιάγραµµα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
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• Μεθοδολογική προσέγγιση και εργαλεία για την υλοποίηση των δράσεων. 
• ‘Έκθεση σχετική µε την οµάδα διοίκησης και διαχείρισης έργου που θα περιλαµβάνει: 

παρουσίαση των στελεχών που θα αναλάβουν την διάθεση κατάλληλου προσωπικού- 
ανθρώπινου  δυναµικού  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  δηµόσιων  ή  ιδιωτικών 
οργανισµών,  φορέων  ή  επιχειρήσεων,  παρουσίαση  των  καθηκόντων  που 
προβλέπεται να  αναλάβουν συνοδευόµενη από οργανόγραµµα που θα παρουσιάζει 
την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της οµάδας.

8.Περιεχόµενο υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά». 

Στον  (υπο)φάκελο*  µε  την  ένδειξη  «Οικονοµική  Προσφορά» περιλαµβάνεται  η  οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική  Προσφορά».  Η  οικονοµική  προσφορά,  συντάσσεται  συµπληρώνοντας  την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος στην οποία καταχωρείται το σύνολο της 
προσφοράς  χωρίς  ΦΠΑ  όπως  αυτό  προκύπτει  από  τον  συνηµµένο  υπόδειγµα  πίνακα 
οικονοµικής  προσφοράς  στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Στην  συνέχεια,  το  σύστηµα  παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο  υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν 
έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρµες  του  συστήµατος,  ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή, όπως ορίζεται κατωτέρω. 

8.1 Τιµές 

Οι  τιµές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  ΕΥΡΩ  για  το  σύνολο  των  προσφερόµενων  υπηρεσιών 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, των Τεχνικών Προδιαγραφών .

• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  µε  σαφήνεια  η  προσφερόµενη  τιµή,  η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρµογής  της  τιµής  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.

Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:

Ι. Τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ
ΙΙ.  Επισηµαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιµής  θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
ΙΙΙ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, τα οποία υποχρεούνται να παρέχουν.

9.∆ιεξαγωγή της διαδικασίας 

9.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.µ  .,   µέσω 
των  αρµόδιων  πιστοποιηµένων  στο  σύστηµα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής, 
εφαρµοζόµενων  κατά  τα  λοιπά  των  κείµενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονοµικών  προσφορών αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  µετά  την 
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αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική  Προσφορά», οι  συµµετέχοντες  στο  διαγωνισµό θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση 
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονοµικές  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν 
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόµενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν 
προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

9.2  Αξιολόγηση των Προσφορών – Ακύρωση – Επανάληψη δηµοπρασίας 

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 µόνο µε το κριτήριο  της συµφερότερης από τεχνικο-
οικονοµική άποψη προσφοράς. 
Ο  ανάδοχος  θα  επιλεγεί  µε  βάση  τη  συµφερότερη  από  τεχνικο-οικονοµική  άποψη 
προσφορά, η  οποία  θα  προκύψει  από  την  στάθµιση  της  βαθµολόγησης  των  τεχνικών 
κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. 
Ο «ΘΕΣΠΙΣ» θα αναθέσει το σύνολο της παρούσης εργασίας σε έναν ανάδοχο. 
Η  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  διενεργείται  από  την  αρµόδια  Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού 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. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Βαρύτητα (%)

1 . ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 40%
 Αντίληψη του Συµβούλου για το έργο. Προτεινόµενη προσέγγιση και 
µεθοδολογία σε σχέση µε τους στόχους, το αντικείµενο των εργασιών, 
την αποδεδειγµένη ενασχόληση  του υποψηφίου Αναδόχου µε όσο το 
δυνατό  περισσότερα  συναφή  έργα  διάθεσης  προσωπικού-
ανθρώπινου  δυναµικού,  χρήση  αναγνωρισµένων  µεθοδολογιών  και 
προτύπων  για  τη  διατύπωση της  προτεινόµενης  προσέγγισης, 
χρονοδιάγραµµα, οργανόγραµµα,

20%

1.2 Κατανόηση των κινδύνων & γνώση αντιµετώπισής τους 10%

1.3 Κατανόηση του αντικειµένου και των απαιτήσεων των εργασιών 
σαφήνεια της πρότασης.  Καταλληλότητα συστήµατος οργάνωσης και 
επικοινωνίας 

10%

2. ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  60%

2.1  ∆οµή, σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας διοίκησης και διαχείρισης 
έργου, σε  σχέση  µε  τις  απαιτήσεις  της  εργασίας,  οργανόγραµµα, 
λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση ρόλων. Στην 
ουσία  κρίνεται  ο  βαθµός  επάρκειας  της  προτεινόµενης  οµάδας  για  την 
κάλυψη  του  φυσικού  αντικειµένου  της  εργασίας,  από  πλευράς  αριθµού 
επιστηµόνων  και  ειδικοτήτων.  Η  ανεπαρκής  στελέχωση  βαθµολογείται 
αρνητικά. 

20%

2.2 Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του Υπευθύνου των εργασιών 
και του Αναπληρωτή του σε σχέση µε το έργο, συντονιστικές 
δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
εργασίας, διαθεσιµότητα και χρονική δέσµευση για ενεργό συµµετοχή 
στο έργο. 

20%

2.3    Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Εργασίας και των 
Στελεχών της σε σχέση µε το έργο , χρονική διαθεσιµότητα Στελεχών 
για ενεργό συµµετοχή στην εργασία. 

20%
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Η Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα 
επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 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. 
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 
αξιολογηθείσα 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 παραδίδει στο Ν.Π.∆.∆. σε δύο (2) αντίτυπα

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 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 
•  Οικονοµική  Προσφορά  Προσφέροντος  το  συνολικό  ποσό  σε  Ευρώ  έναντι  του  οποίου 
προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

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.). 
Σε  περίπτωση  ισοβαθµίας  προκρίνεται  η  προσφορά  µε  το  µεγαλύτερο  βαθµό  Τεχνικής 
Προσφοράς. 

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 σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση.
3. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
4. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. Σε κάθε 
περίπτωση από τις προαναφερόµενες καµία αξίωση από Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π.«ΘΕΣΠΙΣ»»
δεν µπορούν να προβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
6.  Προσφορά  που  παρουσιάζει  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό απορρίπτεται. 
8.  ∆εν  απορρίπτεται  προσφορά  εάν  οι  παρουσιαζόµενες  αποκλίσεις  κρίνονται  ως 
επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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10. Προσφορά που  θα αφορά σε επί  µέρους τµήµατα του ενδεικτικού  προϋπολογισµού θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
11.  Σε  κάθε  περίπτωση  για  την  κατακύρωση  αποφασίζει ∆Σ  του  Ν.Π.∆.∆. 
Ο.Ν.Α.Π.«ΘΕΣΠΙΣ»»

9.3 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών και ∆ικαιολογητικών 

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην 
αξιολόγηση  αυτών  µέσω  των  αρµόδιων  πιστοποιηµένων  στο  Σύστηµα  οργάνων  της, 
εφαρµοζόµενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 
αρχή  και  τα  µέλη  της,  πιστοποιηµένοι  χρήστες  του  συστήµατος,  προβαίνει  στη  διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η  αρµόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισµού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών .
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν  αιτήµατα στους  συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 
φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  – 
οικονοµικοί φορείς  παρέχουν  τις διευκρινίσεις  εντός  των κατά  περίπτωση  προθεσµιών  που 
τους ορίζονται.

10. Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
Η  κατακύρωση  του  διαγωνισµού  γίνεται  µε  απόφαση  του  ∆Σ  του  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π. 
«ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου, ύστερα από γνωµοδότηση της πιστοποιηµένης στο σύστηµα 
Επιτροπής  ∆ιενέργειας  και  Αξιολόγησης  του  ∆ιαγωνισµού.  Μετά  την  κατακύρωση  και 
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου αποστέλλει 
έγγραφη ειδοποίηση στους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή της σύµβασης.

11 Εγγυητικές επιστολές
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή 
στα  κράτη  µέλη  της  Συµφωνίας  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  του  Παγκοσµίου  Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή 
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου ∆ιονύσου 
στο  Ταµείο  Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων,  το  περιεχόµενο  της  παρακαταθήκης  πρέπει  να 
αναφέρει ότι διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε  περίπτωση ένωσης  προµηθευτών,  η εγγύηση  εκδίδεται στο  όνοµα όλων των  µελών της 
ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

Α. Εγγύηση συµµετοχής 
• Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συµµετοχής  υπέρ  του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού 
της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.510,57 Ευρώ, Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 
για 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

• Η  εγγύηση  συµµετοχής  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  θα  την  εκδώσει,  πρέπει  να 
περιλαµβάνει  τα  ακόλουθα:  ηµεροµηνία  έκδοσης,  τον  εκδότη,  το  ότι  απευθύνεται  στο 
Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό 
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που  καλύπτει  και  την  πλήρη  επωνυµία  και  τη  διεύθυνση  του  συµµετέχοντος  υπέρ  του 
οποίου εκδίδεται καθώς και τον αριθµό πρωτ. της διακήρυξης . 

• Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 157 
του Ν.4281/2014 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

• Η  εγγύηση  συµµετοχής  που  αφορά   τον  προµηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η 
προµήθεια,  επιστρέφεται  µετά  την  κατάθεση  της  προβλεπόµενης  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης  και  µέσα  σε  πέντε  (5)µέρες  από  την  ηµεροµηνία  ανακοίνωσης  της 
κατακύρωσης.  

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  
• Ο  προµηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προµήθειας,  υποχρεούται  να 
καταθέσει  προ  ή  κατά  την  υπογραφή  των  σχετικών  συµβάσεων  µε  τους  φορείς 
υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε επί 
τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. 

• Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η το 
άρθρο 157 του Ν.4281/2014

• Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική  βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
της  υπηρεσίας   και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συµβαλλόµενους.

• Κατά  τα  λοιπά  για  τις  ανωτέρω  εγγυήσεις  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  157  του 
Ν.4281/2014

12.  Γλώσσα της διαδικασίας – Σύνταξη των Προσφορών

Οι  Προσφορές  υποβάλλονται  στην  Ελληνική  Γλώσσα ή  σε  οποιαδήποτε άλλη  γλώσσα  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 
Πιστοποιητικά  αλλοδαπών  αρχών  γίνονται  δεκτά,  εφόσον  συνοδεύονται  από  επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των Προσφορών θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί  ποινή  απαραδέκτου,  να  είναι  νόµιµα  επικυρωµένα,  είτε  από  Αρµόδιο  Προξενείο  της 
χώρας  του  ∆ιαγωνιζόµενου,  είτε  µε  την  επίθεση  της  σφραγίδας  “Apostile”  σύµφωνα  µε  τη 
Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο είτε από τη µεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεως, 
διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:

• Απλά  αντίγραφα  δηµοσίων  εγγράφων:  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή 
φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δηµοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 
του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει 
τα  συµβολαιογραφικά  έγγραφα  (π.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.)  για  τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

• Απλά  αντίγραφα  αλλοδαπών  δηµοσίων  εγγράφων:  Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αυτά  είναι  νοµίµως  επικυρωµένα  από  την  αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο  άρθρ.  36 παρ.  2  β’ του  Κώδικα  ∆ικηγόρων  (ν.  4194/2013).  Σηµειώνεται  ότι  δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις 
της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.

• Απλά  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων:  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων, τα οποία έχουν  επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 
του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.
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• Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 
πρωτότυπα  ή  νοµίµως  επικυρωµένα αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους.

13. Προσφυγές-προσωρινή δικαστική προστασία

Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισµού  ή  της  νοµιµότητας  διενέργειάς  του,  ή  της 
συµµετοχής  προµηθευτή  σ'  αυτόν,  δύναται  να  υποβληθεί  µέσω  του  Συστήµατος 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),  µε  επισύναψη  σχετικού  εγγράφου  σε  µορφή  αρχείου  pdf,  το  οποίο  φέρει 
ψηφιακή υπογραφή, ως εξής:
Α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, 
µέσα  στο  πρώτο  µισό  του  χρονικού  διαστήµατος  από  τη  δηµοσίευση  της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δηλαδή µέχρι και 4 
Απριλίου 2016 ώρα 14:00 . Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
Β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο,  στην  αρµόδια για  την  διενέργεια  του  διαγωνισµού Επιτροπή  κατά  την  διάρκεια  του 
διαγωνισµού,  µέχρι  και  την  επόµενη  εργάσιµη  ηµέρα  από  την  ανακοίνωση  του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου.
Γ.  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οσουσδήποτε  άλλους  από  τους  προαναφερόµενους 
λόγους,  µετά  την  οριστική  κατακύρωση  των  αποτελεσµάτων  του  διαγωνισµού  δεν  γίνονται 
αποδεκτές.
∆.  Κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης  µπορεί  να  υποβληθεί  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  να 
ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 150 – 152 του 
Ν.3463/2006.
Ε.  Οι  αποφάσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  κάθε  στάδιο  του  ∆ιαγωνισµού,  καθώς  και  οι 
αποφάσεις  επί  τυχόν  προσφυγών  θα  κοινοποιούνται  µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

14. Σύµβαση
Ο  ανάδοχος  συνεχίζει  να  έχει  τις  υποχρεώσεις  της  προσφοράς  του  µέχρι  την  έγκριση  του 
αποτελέσµατος  του διαγωνισµού.  Υποχρεούται  δε,  να  προσκοµίσει   και τις  προβλεπόµενες 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) 
επί του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα. 
Συγκεκριµένα  µετά  την  έκδοση  απόφασης  κατακύρωσης  του  διαγωνισµού  από  το  αρµόδιο 
όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί  σύμφωνα με το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980 σε χρονικό 

διάστημα όχι  μεγαλύτερο των δέκα (10)  ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης κατακύρωσης,για  την  υπογραφή  της  σύµβασης  µε  τον  Οργανισµό  Νεολαίας 
Άθλησης και Πολιτισµού (Ο.Ν.Α.Π.) «ΘΕΣΠΙΣ».
Η  σύµβαση  καταρτίζεται  από  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  και  υπογράφεται  από  τα  δύο 
συµβαλλόµενα  µέρη.  Η  σύµβαση  συντάσσεται  µε  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης,  των 
τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από το 
Ν.Π.∆.∆.  ΟΝΑΠ  «ΘΕΣΠΙΣ» του  ∆ήµου  ∆ιονύσου  , καθώς  και  τις  τυχόν  τροποποιήσεις  των 
όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές. 
Η  σύµβαση  δεν  µπορεί  να  περιέχει  αντίθετους  όρους  µε  τα  παραπάνω  στοιχεία  και 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
• Τις  παρεχόµενες υπηρεσίες . 
• Την συµφωνηθείσα τιµή. 
• Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο εκτέλεσης των παρεχόµενων υπηρεσιών . 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
• Τον τρόπο παραλαβής. 
• Τον τρόπο πληρωµής. 
• Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού. 
• Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
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• Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 Η  σύµβαση  θα  γίνει  σε  έγγραφο  του  κάθε  φορέα  υλοποίησης  και  θα  υπογραφεί  από  το 
νόµιµο  εκπρόσωπο  του  αναδόχου  προµηθευτή  και  τους  νόµιµους  εκπροσώπους  του  κάθε 
φορέα.
 Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης 
ή δεν προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι  οικονοµικοί  φορείς  που  συµµετέχουν  στη  διαγωνιστική διαδικασία έχουν  πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις .

15.Ισχύς των προσφορών
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους  συµµετέχοντες  για  τουλάχιστον  ενενήντα  (90) 
ηµερολογιακές  ηµέρες  από  την  εποµένη  της  ηµεροµηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή 10 ηµέρες 
πριν από τη λήξη της ισχύος της και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όχι όµως µεγαλύτερο 
των 12 µηνών συνολικά. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
και  σε  καταφατική  περίπτωση  να  ανανεώσουν  και  τις  εγγυητικές  επιστολές  τους,  αν  δεν 
ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.
Ο Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» δεν δεσµεύεται ούτε αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τους 
διαγωνιζόµενους και τον προσωρινό ανάδοχο που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, παρά µόνο 
αφού υπογραφεί η σχετική σύµβαση.

16. Φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δηµοσίευσης

Η  κράτηση  0,10 % υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  ∆ηµόσιων  Συµβάσεων  (άρθρο  4, 
παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και 
κάθε  τυχούσα  νόµιµη  κράτηση  βαρύνουν  τον  ανάδοχο.  Ο  Φ.Π.Α.  βαρύνει  το  ΝΠ∆∆  «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ» και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς

17.Παραλαβή των υπηρεσιών
Η  παραλαβή  των  εργασιών  θα  γίνεται  από  την  αρµόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  του  ΝΠ∆∆ 
Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ». Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της 
επιτροπής εντός της υπό την ίδια οριζόµενης προθεσµίας.

18. Τρόπος πληρωµής
Η  πληρωµή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  από  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισµού  του  ΝΠ∆∆ 
Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου. Ειδικότερα: α) Η αποζηµίωση (πληρωµή) του 
αναδόχου  θα  καταβάλλεται  τµηµατικά  δεδουλευµένη  από  το  ΝΠ∆∆ Ο.Ν.Α.Π.  «Ο  ΘΕΣΠΙΣ» 
∆ήµου  ∆ιονύσου  µε  έκδοση  Χρηµατικού  Εντάλµατος  µε  την  προσκόµιση  από  αυτόν  των 
νοµίµων δικαιολογητικών (τιµολόγια, βεβαίωση καλής εκτέλεσης , αναφορά επιβλέποντος) και 
σύµφωνα  πάντα  µε  τις  διαδικασίες  που  ισχύουν  κάθε  φορά  για  τους  ΟΤΑ,  (β)  Κρατήσεις, 
φόροι  κ.τ.λ.  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  (γ)  ∆ιευκρινίζεται  ότι:  Η  επιλογή  των  κατάλληλων 
εργαζοµένων,  η  σύναψη  συµφωνητικού  εργασίας,  η  λύση,  η  ανανέωση,  η  διακοπή,  η 
καταγγελία και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω µισθωτική 
σχέση, θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τους συµβεβληµένους (ανάδοχο και εργαζόµενο), 
απεκδυόµενης  του  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π.  «Ο  ΘΕΣΠΙΣ»  ∆ήµου  ∆ιονύσου  ,  εξ  οιασδήποτε 
συµµετοχής µεταξύ των συµβεβληµένων (αναδόχου και εργαζοµένου).
Οι  τιµές  δεν  δύνανται  αναπροσαρµογής για  οποιονδήποτε λόγο  ή  αιτία,  αλλά  παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύµβασης και έως την τελική εξόφληση.

19. 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 επέλευσής του καταβλήθηκε η 
πρέπουσα 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 
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απεργία  προσωπικού,  πόλεµος,  ατύχηµα,  αιφνίδια  ασθένεια  του  προσωπικού  του 
εντολοδόχου κ.ά.
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  και  για  τον  εντολέα 
προσαρµοζόµενος ανάλογα.

20. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Εάν  διακόψει  άκαιρα,  πριν  από  την  ηµεροµηνία  λήξεως  της  σύµβασης  και  χωρίς  τη 
συναίνεση της αρµόδιας υπηρεσίας, την παροχή υπηρεσιών.
Εάν  αρνηθεί  να  προσκοµίσει  ή  να  επιδείξει  και  να  αποδείξει  στην  αρµόδια  υπηρεσία 
την καταβολή των αποδοχών και την  πλήρη ασφάλιση του προσωπικού του σε οποιoδήποτε 
ασφαλιστικό ταµείο καθώς και την πληρωµή του.
Εάν  αρνηθεί  την  καταβολή  δεδουλευµένων  στο  προσωπικό  του  ή  καθυστερεί  αυτές  για 
οποιονδήποτε λόγο.
Εάν  δεν  καταβάλλει  δεδουλευµένες  αποδοχές  στο  προσωπικό  του  ή  καθυστερεί  αυτές 
επικαλούµενος  καθυστέρηση  πληρωµής  από  την  Υπηρεσία  σε  αυτόν  ή  για  οποιονδήποτε 
άλλο λόγο.
Εάν δεν απασχολεί το προβλεπόµενο από την σύµβαση προσωπικό.
Εάν αρνηθεί να εκτελέσει ή δεν εκτελεί εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση.
Εάν εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από την 
σύµβαση.
Εάν  απασχολήσει στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους.

Στις άνω περιπτώσεις αυτές, µε απόφαση του ∆Σ του  Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» ∆ήµου 
∆ιονύσου  καταπίπτει  υπέρ  του Ν.Π.∆.∆ η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής  εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης, ενώ οι τυχόν πληρωµές του Αναδόχου επιβαρύνονται, επιπρόσθετα, 
µε:
α) Την καταβολή του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) ηµερησίως ως ποινική ρήτρα 
και µέχρι της ηµεροµηνίας λήξεως της σύµβασης ή της τυχόν ανάθεσης του έργου σε άλλο 
ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο ∆ιαγωνισµό.
β) Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιµής από  την  ανάθεση του έργου σε 
άλλο ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό.
Εκτός  των  ανωτέρω,  ο  Ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  εάν  δεν  προσέλθει   για  την 
υπογραφή της σύµβασης ή αρνηθεί να την υπογράψει εντός του χρονικού  διαστήµατος που 
προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Για την επίλυση  κάθε  διαφοράς ή διαφωνίας που  τυχόν προκύψει  κατά  την  υλοποίηση  της 
σύµβασης,  ισχύουν  οι  όροι  της  διακήρυξης  και  οι  διατάξεις  της  ισχύουσας  νοµοθεσίας. 
∆ικαστήρια αρµόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών.

            Ο Πρόεδρος

    Βασίλειος ∆αρδαµάνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
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                                                                                       Κρυονέρι  21/03/2016
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»
∆/ΝΣΗ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 49 ,14568, Κρυονέρι
Πληροφορίες: ΒασίληςΚατσουρός 
ΤΗΛ.0-8161354 
fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr

                                                                                          ΜΕΛΕΤΗ 2/2016 :

Η  ∆ΑΠΑΝΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΑΞΙΑΣ  92.900€, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.∆ 15.6472 ΤΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  ∆ΗΜΟΣΙΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  &  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2016» ΤΟΥ  Ν.Π.∆.∆  «Ο.Ν.Α.Π.  – 
ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών
2. Τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΄)
3. Προϋπολογισµός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
5.Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄)

       

Κρυονέρι  21/03/2016  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»
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∆/ΝΣΗ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 49 ,14568, Κρυονέρι
Πληροφορίες: ΒασίληςΚατσουρός 
ΤΗΛ.0-8161354 
fax.210-8161684
email : thespis  @  dionysos  .  gr  

                                                                                                        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την
λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2016» του 

δηµοτικού
Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ιονύσου»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  διάθεση  κατάλληλου 
προσωπικού  -  ανθρώπινου  δυναµικού,  για  την  παροχή 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για 
την  λειτουργία  του  προγράµµατος  «Summer  Camp 
∆ιονύσου 2016» του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. 
∆ιονύσου

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ηµόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός  ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο 
αξιολόγησης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. 
Η επιλογή του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών θα γίνει µε 
την ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς».

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από την υπογραφή της σύµβασης έως 30 Σεπτεµβρίου 
2016 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 92.900€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Κωδικοί CPV    79611000-0

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 

15.6472

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο 
αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και 
κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. 

                                                                               Κρυονέρι  21/03/016
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»
∆/ΝΣΗ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 49 ,14568, Κρυονέρι
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Πληροφορίες: ΒασίληςΚατσουρός 
ΤΗΛ.0-8161354 
fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η   ανάδειξη Αναδόχου, ο οποίος µε το κατάλληλο 

προσωπικό  και  µέσα,  θα  αναλάβει  την  υλοποίηση  των  καλοκαιρινών  πολιτιστικών, 

καλλιτεχνικών και αθλητικών δράσεων µε τον διακριτικό τίτλο «Summer Camp ∆ιονύσου 

2016» του  Ν.Π.∆.∆.  «Ο.Ν.Α.Π.  –  ΘΕΣΠΙΣ»  ∆.  ∆ιονύσου προϋπολογισµού  92.900 €, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Οι προς ανάθεση παρεχόµενες υπηρεσίες συνίστανται στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού 

- ανθρώπινου δυναµικού για την στελέχωση και λειτουργία των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών 

και αθλητικών τµηµάτων του προγράµµατος “Summer Camp ∆ιονύσου 2016» του  Ν.Π.∆.∆. 

Ο.Ν.Α.Π. «ΘΕΣΠΙΣ» του ∆ήµου ∆ιονύσου.

Σκοπός του Summer Camp ∆ιονύσου 2016 είναι η φύλαξη και η δηµιουργική απασχόληση των 

παιδιών,  καθώς  και  η  ισόρροπη  ανάπτυξη  των  διανοητικών  και  ψυχο  –  σωµατικών  τους 

δυνάµεων. Το εν λόγω πρόγραµµα επιµερίζεται α) στο  Καλλιτεχνικό  Camp µε σκοπό την 

κάλυψη καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών, καθώς και την καλλιέργεια 

των δεξιοτήτων και ταλέντων τους και β) στο Αθλητικό Camp µε σκοπό την βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης των παιδιών, καθώς και την διεύρυνση των αθλητικών τους δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, δοκιµάζοντας νέες αθλητικές δραστηριότητες. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 15 ετών που κατοικούν στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 

Ο συνολικός αριθµός ωφελουµένων που θα µπορεί να εξυπηρετήσει το πρόγραµµα ανέρχεται 

– κατ’ εκτίµηση – στους 700.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο ανάδοχος 

µε την διάθεση κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου δυναµικού συνίστανται στις ακόλουθες 

δραστηριότητες: εικαστικά, χειροτεχνίες, κατασκευές, παιδική χορωδία, µουσικοκινητική, χορό 

(µοντέρνο, ελεύθερο, παραδοσιακό), παιχνίδια σκέψης – κρίσης, οµάδες συζήτησης, λέσχη 

βιβλίου, θεατρικό παιχνίδι,  κουκλοθέατρο, ζούµπα, ποδόσφαιρό, µπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, πινκ 

πονκ,  αυτοάµυνα,  Zumba kinds,  γνωριµία  µε  ολυµπιακά  αθλήµατα  -  αγωνίσµατα 

κατασκηνωτικά παιχνίδια, οργανωµένα – οµαδικά παιχνίδια, προβολή ταινιών. 

Οι  χώροι  στους  οποίους  θα  πραγµατοποιούνται  τα  προγράµµατα  του  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π. 

«ΘΕΣΠΙΣ»   είναι  όλοι  οι  ανοιχτοί  και  κλειστοί  χώροι  δικαιοδοσίας  του  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Ν.Α.Π. 

«ΘΕΣΠΙΣ»  ή  του  ∆ήµου  καθώς  και  κάθε  άλλος  στεγασµένος  ή  ασκεπής  χώρος  που  θα 

υποδείξουν οι υπηρεσίες και η διοίκηση του Ο.Ν.Α.Π. 

∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης 
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ΕΝΑΡΞΗ: Από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

ΛΗΞΗ: 30 Σεπτεµβρίου 2016.   

Υποχρεώσεις του Ο.Ν.Α.Π.

Ο Ο.Ν.Α.Π. υποχρεούται :

α)  Να  καταρτίσει  και  να  παραδώσει  το  πρόγραµµα  των  πολιτιστικών,  καλλιτεχνικών  και 

αθλητικών  δραστηριοτήτων µε τίτλο «Summer Camp ∆ιονύσου 2016» που θα κληθεί  να 

εκτελέσει  ο  ανάδοχος,  µε  το  προσωπικό-ανθρώπινο  δυναµικό  που  θα  διαθέσει,  εντός 

προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Το πρόγραµµα 

θα περιλαµβάνει την κάθε δραστηριότητα, τον χώρο που θα πραγµατοποιηθεί, τις ηµέρες και 

ώρες διεξαγωγής, µία εκτίµηση του αριθµού των συµµετεχόντων, τα µέσα που θα διαθέσει ο 

Ο.Ν.Α.Π.  για  την  πραγµατοποίηση  τους  (σε  ενδεχόµενο  που  απαιτούνται)  και  κάθε  άλλη 

απαραίτητη  πληροφορία.  Σε  ενδεχόµενο  τροποποίησης  του  προγράµµατος  ως  προς  την 

δραστηριότητα, τον χώρο, την ηµεροµηνία ή την ώρα ο Ο.Ν.Α.Π. θα πρέπει να ενηµερώνει 

την εταιρεία την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την τροποποίησή του και σε κάθε περίπτωση 

πέντε (5) ηµέρες πριν από την υλοποίηση της µεταβολής. 

β) Να παρέχει στους εργαζόµενους και συνεργάτες της εταιρείας που θα χρησιµοποιηθούν για 

την υλοποίηση της σύµβασης πρόσβαση στους χώρους που θα εκτελούνται τα προγράµµατα 

για  όσο χρονικό  διάστηµα απαιτείται  για  την  διαµόρφωση του  χώρου  (αν  απαιτείται),  το 

στήσιµο  του  εξοπλισµού  (αν  απαιτείται),  την  διεξαγωγή  του  προγράµµατος  και  την 

επαναφορά του χώρου στην πρότερη κατάσταση. 

γ) Να µεριµνά για να υπάρχει ένας υπεύθυνος µέλος του ∆.Σ.  του Ο.Ν.Α.Π. ή του ∆ήµου 

κατά τις ώρες διεξαγωγής των προγραµµάτων, ο οποίος θα έχει την επιµέλεια να ανοίγει και 

να κλείνει τους χώρους. 

δ)  Οι  χώροι  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλοι  για  την  εκτέλεση  των  συγκεκριµένων 

προγραµµάτων.

ε) Να προστατεύει  τις  υποδοµές και τον εξοπλισµό του έναντι  τυχόν φθορών, απωλειών, 

κλοπών κ.α., για τις οποίες δεν έχει δικαίωµα να διεκδικήσει αποζηµίωση.

Υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α) Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό, όταν αυτός απαιτείται, για την πραγµατοποίηση του 

προγράµµατος.

β) Να παρέχει στον Ο.Ν.Α.Π. προσωπικό που να έχει τα τυπικά προσόντα ή/και την εµπειρία 

που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραµµάτων.

γ)  Να  αντικαταστήσει  το  προσωπικό  ή  τον  συνεργάτη  του  σε  ενδεχόµενο  ασθένειας  ή 

κωλύµατος.

δ) Να ασφαλίζει το προσωπικό που απασχολεί σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική 

νοµοθεσία.

ε)  Να  καταβάλλει  τις  αποδοχές  των  εργαζοµένων  και  τις  αµοιβές  των  συνεργατών 
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εµπρόθεσµα.

στ)  Να  συντηρεί  και  γενικά  να  διατηρεί  τον  εξοπλισµό  του  σε  άριστη  κατάσταση  και 

κατάλληλο για την χρήση των προγραµµάτων.

ζ) να παραδώσει µετά το πέρας του προγράµµατος όλους τους χρησιµοποιούµενους χώρους 

(αίθουσες,  γυµναστήρια,  γήπεδα,  χώρους  υγιεινής  και  κοινόχρηστους  χώρους),  στην  ίδια 

κατάσταση που τους παρέλαβε. 

η) Να παρέχει κατάλληλη επιµόρφωση στο προσωπικό που θα απασχολεί πριν από την έναρξη 

των προγραµµάτων.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες του αναδόχου υποχρεούνται :

α) Να συµµορφώνονται απόλυτα µε τις υποδείξεις του προσωπικού, της διοίκησης και των 

συνεργατών του Ο.Ν.Α.Π.

β)  Να  συµπεριφέρονται  κόσµια,  µε  ευγένεια,  σεβασµό  στα ήθη  και  τις  συνήθειες  και  µε 

κατανόηση  στις  ιδιαιτερότητες  και  στην  διαφορετικότητα  των  συµµετεχόντων,  των 

παρευρισκοµένων και των υπαλλήλων του Ο.Ν.Α.Π.

γ) Να ενηµερώνουν άµεσα τις υπηρεσίες του Ο.Ν.Α.Π. για τυχόν υποδείξεις, παράπονα και 

προτάσεις  των  συµµετεχόντων  δηµοτών  για  οποιοδήποτε  θέµα  αφορά  την  εκτέλεση  της 

δραστηριότητας, προβλήµατα που διαπιστώνουν κατά την διεξαγωγή των µαθηµάτων καθώς 

και για λοιπά θέµατα που µπορεί να προκύπτουν κατά την εκτέλεσή τους.

δ) Να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο των 

παρεχόµενων προς τους συµµετέχοντες υπηρεσιών.

ε) Να βρίσκονται στον χώρο της εκδήλωσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πιο νωρίς από 

την καθορισµένη ώρα έναρξης του προγράµµατος και  σε  κάθε περίπτωση για όσο χρόνο 

απαιτείται  για  την  προετοιµασία  του  µαθήµατος  και  την  κατάλληλη  διαµόρφωση  – 

διαρρύθµιση του χώρου.

στ)  Μετά  την  ολοκλήρωση του  προγράµµατος  να  επαναφέρουν  τον χώρο  στην πρότερη 

κατάστασή του. 

ζ) Να εφαρµόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που απαιτεί ο εκάστοτε χώρος και 

δραστηριότητα.

η) Να µην προκαλούν ζηµιές στα όργανα και τις εγκαταστάσεις του Ο.Ν.Α.Π. 

θ) Σε ενδεχόµενο ατυχήµατος να παρέχουν, στο µέτρο του εφικτού, τις πρώτες βοήθειες και 

σε ενδεχόµενο που παραστεί ανάγκη να ενηµερώνει αµέσως το Ε.Κ.Α.Β. 

ι) Να επιτρέπουν την είσοδο στις δραστηριότητες µόνο των µελών του Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ.

ια)  Να  τηρούν  σε  κάθε  πρόγραµµα  παρουσιολόγιο  το  οποίο  θα  υπογράφουν  οι 

απασχολούµενοι και οι συµµετέχοντες και το οποίο θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του κάθε 

χώρου.

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ή το αργότερο µέσα σε διάστηµα τριών ηµερών από την 

ηµεροµηνία αυτή ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στον Ο.Ν.Α.Π. κατάσταση 
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µε το προσωπικό και τους συνεργάτες που θα απασχολήσει. Σε ενδεχόµενο που ο Ο.Ν.Α.Π. 

για οποιονδήποτε λόγο δεν τους θεωρήσει κατάλληλους τότε υποχρεούται να διερευνήσει και 

να υποδείξει στον ανάδοχο µέσα σε πέντε ηµέρες από την ανωτέρω προθεσµία, άτοµα που 

θεωρεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι κατάλληλα για την υλοποίηση των όρων της 

σύµβασης  τα  οποία  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  χρησιµοποιήσει  επί  ποινή  ακυρότητας  της 

σύµβασης.

Η αντικατάσταση των προτεινόµενων στελεχών µπορεί να γίνει µόνο µε στελέχη αντίστοιχων 

προσόντων και µε την έγγραφη συναίνεση του εργοδότη.

Ο  ανάδοχος  δεν  έχει  δικαίωµα  να  προβάλλει  οποιαδήποτε  αδυναµία  κάλυψης  κάποιας 

δραστηριότητας επικαλούµενος οποιονδήποτε λόγο (µε εξαίρεση λόγους ανωτέρω βίας όπως 

π.χ. ακραία καιρικά ή φυσικά φαινόµενα) 

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  τηρεί  πιστά  όλους  τους  κανόνες  ασφαλείας  που 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία    

Ο  προϋπολογισµός  της  ανωτέρω  εργασίας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ενενήντα  δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (92.900 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ποσό για το 

οποίο υπάρχει διαθέσιµη πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του νοµικού προσώπου στον Κ.Α.∆ 

15.6472 του προϋπολογισµού εξόδων του νοµικού προσώπου οικονοµικού έτους 2016, ενώ η 

δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ο.Ν.Α.Π.

 Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος,  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικά  από  ανεξάρτητο 

διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN 

ISO  9001:2000  ή  ισοδύναµο.  Η  πιστοποίηση  ISO  9001/2000  των  συµµετεχόντων  στο 

διαγωνισµό θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια τη σύµβασης (αρχικής και τυχόν 

ανανεώσεις). 

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε

O Πρόεδρος

Βασίλειος ∆αρδαµάνης Βασίλειος Κατσουρός

        

                                                                                                     Κρυονέρι  21/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»

∆/ΝΣΗ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 49 ,14568, Κρυονέρι
Πληροφορίες: ΒασίληςΚατσουρός 
ΤΗΛ.0-8161354 
fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

AA Περιγραφή Εργασίας

CPV: 79611000-0

Μήνες Επιµορφωτές Ποσό

1 ∆ιάθεση κατάλληλου προσωπικού- 

ανθρώπινου δυναµικού για την παροχή 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 

αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία 

του προγράµµατος «Summer Camp 

∆ιονύσου 2016» του Ν.Π.∆.∆. 

«Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ιονύσου.

Συναφείς ειδικότητες: Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί 

Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Καθηγητές / 

∆άσκαλοι καλλιτεχνικών, Καθηγητές / 

∆άσκαλοι θεάτρου, Καθηγητές / ∆άσκαλοι 

µουσικής, Καθηγητές / ∆άσκαλοι χορού, 

Καθηγητές  φυσικής αγωγής, Νοσηλευτές, 

Επικουρικό προσωπικό - Γενικών Καθηκόντων

4 Μήνες

(Ιούνιος – 

Σεπτέµβριος 

2016)

35 75.528,46

Σύνολο: 75.528,46

ΦΠΑ 23%: 17.371,54

Γενικό Σύνολο: 92.900,00

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε

Ο  Πρόεδρος

Βασίλειος 

∆αρδαµάνης

Βασίλειος Κατσουρός

                                                                                       

                                                                            Κρυονέρι  21/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»
∆/ΝΣΗ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 49 ,14568, Κρυονέρι
Πληροφορίες: ΒασίληςΚατσουρός 
ΤΗΛ.0-8161354 
fax.210-8161684
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email : thespis@dionysos.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :         Αντικείµενο συγγραφής  

Με την παρούσα  προβλέπεται η διάθεση του κατάλληλου προσωπικού-ανθρώπινου 

δυναµικού για την στελέχωση και λειτουργία των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών 

υπηρεσιών για την λειτουργία του προγράµµατος «Summer Camp ∆ιονύσου 2016» του 

Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. ∆ιονύσου.

Άρθρο 2ο   :       Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

(ΦΕΚ: Α/11/1980)  

- του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006) 

- του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια. 

- του Ν.3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010)

- Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και άλλες ∆ιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 

άρθρου του ν. 4254/2014

- του Ν.4281/2014«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 

Α/160/2014).

- Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας 

διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης.

Άρθρο 3ο :         Συµβατικά στοιχεία  

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού

   β. Ο προϋπολογισµός της µελέτης

γ. H Τεχνική περιγραφή 

δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε.  Η οικονοµική προσφορά 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου  
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Από την υπογραφή της σύµβασης έως 30 Σεπτεµβρίου 2016. 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις   του αναδόχου  

Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 

την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του Ο.Ν.Α.Π

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. 

Άρθρο 7ο :    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  ανάδοχος   ή  ο  Ο.Ν.Α.Π.  είναι  ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,  πόλεµος,  ατύχηµα,  αιφνίδια  ασθένεια του προσωπικού 

του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος 

οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον Ο.Ν.Α.Π 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  Ο.Ν.Α.Π προσαρµοζόµενος 

ανάλογα.

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες .       

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής

Με την υπογραφή της σύµβασης το ποσό της συµβατικής αξίας ενενήντα δύο χιλιάδων 

εννιακοσίων ευρώ 92.900 ευρώ θα πληρώνεται τµηµατικά, µε την έκδοση και υποβολή των 

σχετικών φορολογικών στοιχείων και δικαιολογητικών και µετά από την βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης των εργασιών από το αρµόδιο όργανο του Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ και µε την 

προσκόµιση τιµολογίου του αναδόχου.

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 

4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη 

κράτηση βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΝΠ∆∆ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» και υπολογίζεται στο 
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σύνολο της προσφοράς.

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις.  Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 

εργασίας, επιλύονται στα αρµόδια δικαστήρια.

                   

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε 

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος ∆αρδαµάνης Βασίλειος Κατσουρός

                                                                                        Κρυονέρι  21/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ»
∆/ΝΣΗ ΠΛ. Μ. ΑΣΙΑΣ 49 ,14568, Κρυονέρι
Πληροφορίες: ΒασίληςΚατσουρός 
ΤΗΛ.210-8161354 
fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

AA Περιγραφή  Εργασίας-  CPV: 

79611000-0

Μήνες Επιµορφωτές Ποσό

1 ∆ιάθεση κατάλληλου προσωπικού- 

ανθρώπινου δυναµικού για την παροχή 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 

αθλητικών υπηρεσιών για την 

λειτουργία του προγράµµατος 

«Summer Camp ∆ιονύσου 2016» 

του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» ∆. 

∆ιονύσου. 

Συναφείς ειδικότητες: Παιδαγωγοί, 

Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, 

Καθηγητές / ∆άσκαλοι καλλιτεχνικών, 

Καθηγητές / ∆άσκαλοι θεάτρου, 

Καθηγητές / ∆άσκαλοι µουσικής, Καθηγητές 

/ ∆άσκαλοι χορού, Καθηγητές φυσικής 

αγωγής, Νοσηλευτές, Επικουρικό 

προσωπικό - Γενικών Καθηκόντων

4 Μήνες

(Ιούνιος – 

Σεπτέµβριος 

2016)

35

Σύνολο:

ΦΠΑ 23%:

Γενικό Σύνολο:

(Τόπος – Ηµεροµηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νοµίµου Εκπροσώπου
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