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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Παροχή Υπηρεσιών 
για την υλοποίηση  ∆ηµοτικών Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και 
Ψυχαγωγίας» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού διαγωνισµού. 
 
 
 Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, 
οι Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατα τους 
δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) 
παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα 
επιτρεπτά χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
 
 Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: 
«1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού ενός 
εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών.  
 
 Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή 
επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  
 
  



 Τα ανωτέρω χρηµατικά όρια  αυξήθηκαν µε την 20244710/602/ 0026/1998 (ΦΕΚ431 
Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού 
Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' αριθ. 
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών ως 
εξής:  
 
α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
 
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης 
περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 
 
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ. 
 
 Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της 
εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε 
φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 Σύµφωνα µε την Ε.Σ Τµ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισµένης 
δηµοτικής προµήθειας ή υπηρεσίας η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Σχετική, η αριθµ. 175/2015 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου,σύµφωνα µε την οποία 
η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισµό.  
 
 Σύµφωνα µε τις παρ.  δ & ε   του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης  η οικονοµική επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να: 
 
α) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
 
β) µε την επιφύλαξη της [παραπάνω] παραγράφου του [N.3852/10], καταρτίζει τους όρους, 
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των 
προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους 
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, 
 
Ο δήµος έχει ανάγκη της υπηρεσίας για τη «Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση  
∆ηµοτικών Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας» της οποίας ο 
προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 175.000,00 Ευρώ (µε το ΦΠΑ), σε 
βάρος του Κ.Α.  15.6474.0003 και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3463/2006, και του Π∆ 28/80. 
 
 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε την ανάθεση της 
εν θέµατι εργασίας µετά από ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισµό και την έγκριση των  
σχετικών όρων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   
 



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

2. του Ν. 3463/2006. «∆ΚΚ» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)  
3. του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια.  
4. του Ν.3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) 
5. 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 

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

 
 
προτείνεται να εγκριθούν: 
α) η διάθεση της σχετικής συνολικής πίστωσης ύψους 175.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 23% αναλυτικά ως ακολούθως: το ποσό των  εβδοµήντα  χιλιάδων ευρώ 
(70.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0003 του 
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2015, και το ποσό των 
εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α,  σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6474.0003 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού 
έτους 2016,   η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου, και  
β) η αριθµ.1/2015 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
Πολιτισµού και Αθλητισµού  και οι σχετικοί όροι διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών 
για την υλοποίηση  ∆ηµοτικών Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και 
Ψυχαγωγίας», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
(Π.Α.Υ.......)  
 
 
 

Κοινοποίηση:  Ο Αντιδήµαρχος 
Παιδείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 

1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου  

  
 

   

  Βασίλειος Κοκµοτός  
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∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ  ΕΥΡΩ 175.000,00€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2015 -2016.  
 

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 ∆΄) 

 

 

 

 

 

«Παροχή Υπηρεσιών για την 

Υλοποίηση Δημοτικών Προγραμμάτων Δημιουργικής 

Απασχόλησης και  Ψυχαγωγίας Δήμου Διονύσου 2015 – 2016 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Δημοτικών Προγραμμάτων Δημιουργικής 

Απασχόλησης και  Ψυχαγωγίας Δήμου Διονύσου 2015 – 2016» 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διάθεση 
κατάλληλου προσωπικού - ανθρώπινου 
δυναµικού για την υλοποίηση ∆ηµοτικών 
Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης και  Ψυχαγωγίας ∆ήµου 
∆ιονύσου 2015 – 2016» 

 

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 

Ιουνίου 2016 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 

 

O.E..2015 εβδοµήντα χιλιάδες ευρω ( 

70.000,00€ ) και O.E . 2016 εκατόν πέντε 

χιλιάδες ευρω (105.000,00€ )  

Συνολικό κόστος εκατόν εβδοµήντα πέντε 



χιλιάδων ευρω 175.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
 

Κωδικοί CPV    796110000 

 

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 

15.6474.0003 

 

 

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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου πρόκειται να πραγµατοποιήσει προγράµµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 

και  Ψυχαγωγίας  για  παιδιά  ∆ηµοτικού  Σχολείου,  µε  σκοπό  την  παραγωγική    αξιοποίηση  του 

ελεύθερου  χρόνου  των  παιδιών,  την  ανάπτυξη  των  διανοητικών  και  ψυχοσωµατικών  τους 

δεξιοτήτων, καθώς και την ενίσχυση της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής.   

Το  πρόγραµµα  απευθύνεται  σε  µαθητές  και  µαθήτριες  612  ετών  που  χωρίζονται    σε  δύο 

ηλικιακές  οµάδες,  των  είκοσι  παιδιών  έκαστη.    Η  1η  οµάδα  περιλαµβάνει  παιδιά  Α’,  Β’  &  Γ’ 

∆ηµοτικού και η 2η οµάδα παιδιά ∆’, Ε’ & ΣΤ’ ∆ηµοτικού.  

Το  καθηµερινό  πρόγραµµα  περιλαµβάνει  δύο  ζώνες  δηµιουργικής  απασχόλησης  και 

ψυχαγωγίας,  η  καθεµιά  από  τις  οποίες  έχει  διάρκεια  1,5  ώρας  {Α’  Ζώνη  και  Β’  Ζώνη}.  Η 

απασχόληση  αφορά  σε  παιχνίδια/δραστηριότητες  σκέψης  –  κρίσης,  λέσχη  βιβλίου,  οµάδες 

συζήτησης,  εικαστικά,  κατασκευές,  µουσικοκινητική,  χορό  και  θεατρικό  παιχνίδι,  µε 

κατανεµηµένες  τις  δραστηριότητες  στις  µέρες  της  εβδοµάδας.  Ανάµεσα  στις  δύο  ζώνες 

παρεµβάλλεται διάλειµµα µισής ώρας.  

Η  συµµετοχή  των  παιδιών  µπορεί  να  είναι  είτε  καθηµερινή  στο  συνολικό  πρόγραµµα,  που 

αφορά και στις δύο ζώνες, είτε συστηµατική συµµετοχή σε συγκεκριµένη/ες δραστηριότητα/ες. 

Παράλληλα, επιτρέπεται  περιστασιακή – έκτακτη συµµετοχή όταν σε έκτακτες περιπτώσεις οι 

γονείς – κηδεµόνες έχουν την ανάγκη της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Η περιστασιακή συµµετοχή, 

αφορά και σε παιδιά Νηπιαγωγείου.  

Ο  ∆ήµος,  για  την  υλοποίηση  των  προγραµµάτων,  θα  αξιοποιήσει  σχολικές  υποδοµές  και 

εγκαταστάσεις σε όλες τις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου. 

Το  πρόγραµµα  θα  λειτουργεί ∆ευτέρα  έως Παρασκευή  από  τις  16:30  έως  τις  20:00,  από  το 

τέλος Σεπτεµβρίου 2015 έως το τέλος Ιουνίου 2016. Εξετάζονται τα ενδεχόµενα (α) εναλλακτικής 

εφαρµογής  στη  χρονική  ζώνη  αµέσως  µετά  τη  λήξη  του  πρωινού  σχολικού  προγράµµατος,  για 

σχολεία στα οποία δεν θα εφαρµοστεί το ολοήµερο σχολείο και (β) επέκτασης της εφαρµογής κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. 

Οι προς ανάθεση παρεχόµενες υπηρεσίες συνίστανται στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού  

ανθρώπινου  δυναµικού  για  την  στελέχωση  και  λειτουργία  των  τµηµάτων  του  προγράµµατος 

∆ηµιουργικής Απασχόλησης  και  Ψυχαγωγίας  παιδιών ∆ηµοτικού  Σχολείου  του ∆ήµου ∆ιονύσου 

201516. 

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

µε  την  διάθεση  κατάλληλου  προσωπικούανθρώπινου  δυναµικού  συνίστανται  στις  ακόλουθες:  

Λειτουργία    τµηµάτων  εικαστικών,  θεατρικού  παιχνιδιού,  µουσικοκινητικής,  χορού,  οµάδων 



συζήτησης,  λέσχης  βιβλίου  και  δραστηριοτήτων  που  προάγουν  την  σκέψη  και  την  κρίση  των 

παιδιών.   

Οι ωφελούµενοι των παραπάνω υπηρεσιών είναι µαθητές – µαθήτριες δηµοτικού σχολείου και  

ανέρχονται –κατ΄ εκτίµηση στους 600 ετησίως. 

 

.  

 

 

 

 

∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης  

 

ΕΝΑΡΞΗ: Από την ηµεροµηνία υπογραφής της  

ΛΗΞΗ: 30 /06/2016   

 

Υποχρεώσεις του ∆ήµου. 
Ο ∆ήµος υποχρεούται : 

α) Να καταρτίσει και να παραδώσει το πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας 

Παιδιών ∆ηµοτικού Σχολείου που θα κληθεί να εκτελέσει ο ανάδοχος, µε το προσωπικόανθρώπινο 

δυναµικό που θα διαθέσει, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα, τον χώρο που θα πραγµατοποιηθεί 

αυτή, τις ηµέρες και ώρες διεξαγωγής, εκτίµηση του αριθµού των συµµετεχόντων, τα µέσα που θα 

διαθέσει ο ∆ήµος για την πραγµατοποίησή της (εφόσον απαιτούνται), καθώς και κάθε άλλη 

απαραίτητη πληροφορία. Σε ενδεχόµενη τροποποίηση του προγράµµατος δραστηριοτήτων, του 

χώρου, της ηµέρας ή της ώρας, ο ∆ήµος θα πρέπει να ενηµερώνει την εταιρεία την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα από την απόφαση τροποποίησης και, σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) ηµερών.  

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

υλοποίηση της σύµβασης, πρόσβαση στους χώρους που εκτέλεσης των προγραµµάτων, 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 του ∆ήµου κατά τις ώρες διεξαγωγής των 

προγραµµάτων, ο οποίος θα έχει την επιµέλεια να ανοίγει και να κλείνει τους χώρους.  

δ) Να εξασφαλίζει τη διάθεση κατάλληλων χώρων 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  των 

προγραµµάτων. 

β)  Να  παρέχει  στον ∆ήµο  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 εµπρόθεσµα. 

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

την υλοποίηση των προγραµµάτων  

ζ) Να παραδίδει όλους τους χρησιµοποιούµενους χώρους (αίθουσες, γυµναστήρια, χώρους υγιεινής 

και κοινόχρηστους χώρους), καθαρούς και έτοιµους προς χρήση για την εύρυθµη  λειτουργία του 



σχολείου, που το φιλοξενεί, την επόµενη ηµέρα. 

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  στις  υποδείξεις  του  προσωπικού,  της  διοίκησης  και  των 

εντεταλµένων συνεργατών του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

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

κατανόηση  στις  ιδιαιτερότητες  και  στην  διαφορετικότητα  των  ωφελούµενων,  των  γονέων

κηδεµόνων και του εµπλεκόµενου προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

γ)  Να  ενηµερώνουν  άµεσα  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  του  ∆ήµου  ∆ιονύσου  για  τυχόν  υποδείξεις, 

παράπονα και προτάσεις  των ωφελούµενων δηµοτών σχετικά µε τα προγράµµατα, καθώς και για 

οποιοδήποτε θέµα υποπίπτει στη αντίληψή του και αφορά στην οµαλή και ασφαλή εκτέλεση των 

προγραµµάτων. 

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

παρεχόµενων στους ωφελούµενους υπηρεσιών. 

ε) Να  βρίσκονται  στον  χώρο  τουλάχιστον  δεκαπέντε  (15)  λεπτά  πριν  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  ανάλογα  µε  τον  χώρο  και  την 

δραστηριότητα. 

η) Να µην προκαλούν ζηµιές στις υποδοµές και τον εξοπλισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου, 

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

παραστεί ανάγκη να ενηµερώνουν αµέσως τους γονείς και το Ε.Κ.Α.Β.  

ι) Να τηρούν παρουσιολόγιο απασχολούµενων και συµµετεχόντων στα προγράµµατα. 

 

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

υπογραφή, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στον ∆ήµο ∆ιονύσου κατάσταση µε το 

προσωπικό  και  τους συνεργάτες  που  θα απασχολήσει. Εφόσον  ο ∆ήµος,  για  οποιονδήποτε  λόγο, 

θεωρήσει  ακατάλληλα  µέλος  ή  µέλη  του  προτεινόµενου  από  τον  ανάδοχο  προσωπικού,  τότε 

υποχρεούται να υποδείξει στον ανάδοχο –εντός πέντε ηµερών από την υπογραφή προσωπικό που 

θεωρεί ότι πληροί  τις προϋποθέσεις και το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιήσει επί ποινή 

ακυρότητας της σύµβασης. Αντικατάσταση µελών του προσωπικού µπορεί να γίνει µόνο µε µέλη 

αντίστοιχων προσόντων και µε την έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 

Ο  ανάδοχος  δεν  έχει  δικαίωµα  να  προβάλει  αδυναµία  πραγµατοποίησης  δραστηριότητας 

ενταγµένης στο πρόγραµµα 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  εβδοµήντα  χιλιάδων ευρώ 

(70.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ποσό για το οποίο υπάρχει διαθέσιµη πρόβλεψη 

στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου  στον Κ.Α. 15.6474.0003 του προϋπολογισµού εξόδων 

του  ∆ήµου ∆ιονύσου  οικονοµικού  έτους  2015,  και  στο  ποσό  των  εκατόν  πέντε  χιλιάδων  ευρώ 

(105.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, ποσό για το οποίο υπάρχει διαθέσιµη πρόβλεψη 

στον προϋπολογισµό  του ∆ήµου ∆ιονύσου στον Κ.Α. 15.6474.0003  του προϋπολογισµού  εξόδων 

του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2016,  ενώ η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 

∆ήµου ∆ιονύσου. 



Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος,  πρέπει  να  διαθέτει  πιστοποιητικό  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 ανανεώσεων αυτής).  

 

   

   

Θεωρήθηκε 

 

Συντάχθηκε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2015

16 
 

AA  Περιγραφή Εργασίας 
 

CPV: 796110000 

Μήνες 
απασχόλησης 

Επιµορφωτές 
(Πλήθος 

Ισοδύναµης 
Πλήρους 

απασχόλησης) 

Ποσό 

  ∆ιάθεση κατάλληλου προσωπικού ανθρώπινου 
δυναµικού για την παροχή πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών υπηρεσιών και την λειτουργία 
των τµηµάτων του προγράµµατος ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ήµου 
∆ιονύσου 20152016 

 
 
 
 

9 
(Οκτώβριος 
2015 Ιούνιος 

2016 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

142.276,4 

  Συναφείς ειδικότητες: Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Καθηγητές / ∆άσκαλοι 

καλλιτεχνικών, Καθηγητές / ∆άσκαλοι θεάτρου, 
Καθηγητές / ∆άσκαλοι µουσικής, Καθηγητές / 
∆άσκαλοι χορού, Καθηγητές / ∆άσκαλοι 
φυσικής αγωγής, Επικουρικό προσωπικό  

Γενικών Καθηκόντων 

     

Σύνολο:  142.276,4 
ΦΠΑ 23%:  32.723,6 

Γενικό Σύνολο:  175.000,00 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε                                                                                Συντάχθηκε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα  προβλέπεται η διάθεση του κατάλληλου προσωπικούανθρώπινου δυναµικού για 

την στελέχωση και λειτουργία των τµηµάτων του προγράµµατος ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και 

Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ήµου ∆ιονύσου 2015 – 2016. 
 
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 
    

Από την υπογραφή της σύµβασης έως την 30η Ιουνίου 2016. Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του 
αναδόχου 
 

Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει  την οµάδα  του προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών 

και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών. 
 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
    Είναι  υποχρεωµένος  για  την  παροχή  όλων  των  µέσων  και  στοιχείων  τα  οποία  κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης παροχής υπηρεσίας.  
 
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 ∆ήµος ∆ιονύσου 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 ∆ήµο ∆ιονύσου 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 ∆ήµο ∆ιονύσου 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  εκατόν  εβδοµήντα  πέντε  ευρώ 

175.000,00  ευρώ  θα  πληρώνεται  τµηµατικά,  µε  την  έκδοση  και  υποβολή  των  σχετικών 

φορολογικών  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  και  µετά  από  την  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  των 

εργασιών 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 τον ∆ήµο ∆ιονύσου και υπολογίζεται 

στο 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  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

AA  Περιγραφή Εργασίας 
 

CPV: 796110000 

Μήνες  
απασχόλησης 

Επιµορφωτές 
(Πλήθος 

Ισοδύναµης 
Πλήρους 

απασχόλησης) 

Ποσό 

  ∆ιάθεση κατάλληλου προσωπικού ανθρώπινου 
δυναµικού για την παροχή πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών υπηρεσιών και την λειτουργία 
των τµηµάτων του προγράµµατος ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ήµου 
∆ιονύσου 20152016 

 
 
 
 

9 
(Οκτώβριος 
2015 Ιούνιος 

2016 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

 

  Συναφείς ειδικότητες: Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Καθηγητές / ∆άσκαλοι 

καλλιτεχνικών, Καθηγητές / ∆άσκαλοι θεάτρου, 
Καθηγητές / ∆άσκαλοι µουσικής, Καθηγητές / 
∆άσκαλοι χορού, Καθηγητές / ∆άσκαλοι 
φυσικής αγωγής, Επικουρικό προσωπικό  

Γενικών Καθηκόντων 

     

Σύνολο:   

ΦΠΑ 23%:   

Γενικό Σύνολο:   

 
      
Θεωρήθηκε   Συντάχθηκε  

                                                            

 

 

 

 



 


