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NAFSIKA CFIONDROU Ψηφιακά υπογεγραμμένο από

NAFSIKACHONDROU 
Flμεpoμηvία: 2020.03.18 
15:28:47 ΕΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417, Τ.Κ.15343 
Τηλ. 213 2004558
ΑΦΜ:090085626, ΔΟΥ : ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

"ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
2020" CPV:92331210-5

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΚ.: 6181/ 18.03.2020

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 113.976.00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 24%)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Ν.4555/18«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας -Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α » [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

4. Το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/01.04.2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις".

5. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 

114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.

12. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),

14. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α'114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β 

του άρθρου 209

15. Το άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»

16. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της 

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 

57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β )

17. Την με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β' ) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

18. Την με αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ,

19. Την αριθ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α'147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

κάτω των ορίων των οδηγιών

20. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16

21. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 Ε Α Α Δ Η ΣΥ  (Απόφαση 3/2018) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) και του Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 

4412/16

22. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις

η παραλήψεις, οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ 39/17
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«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)»

23. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

24. Τις ανάγκες του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών για το "ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ "

25. Η υπ' αριθ. 9/2020 Μελέτη του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής.

26. Το με αριθ. πρωτ. 20REQ006318099 2020-02-20 πρωτογενές αίτημα.

27. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 4145/21/02/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

28. Η με αριθ. πρωτ.: 4592/27-02-2020 (ΑΔΑ:6ΟΓΚΩ6Υ-ΞΥΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένο αίτημα και έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ006354162 2020-02-27

29. Την 40/2020 (ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των Ενστάσεων του διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών.

30. Την 24/2020 (ΑΔΑ: Ω24ΝΩ6Υ-ΕΛ1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή 

παραλαβής.

31. Την 40/2020 (ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 

9/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής τμήματος Παιδείας δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού και 

εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομική άποψη 

προσφορά, για το σύνολο της εργασίας, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020» προϋπολογισμού 102.960,00€, με δικαίωμα 

προαίρεσης 10% για την Α' ομάδα και 20% για την Β' ομάδα, (συνολικό ποσό δικαιώματος προαίρεσης (Α+Β ομάδες) 

11.016,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, άρα συνολικού προϋπολογισμού 113.976.00€, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την 9/2020 μελέτη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

διακήρυξης του διαγωνισμού.

Χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2020, βαρύνοντας 

τον Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2020»
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Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ομάδα Α' και ομάδα Β' με βάση την υπ' 

αριθ. 9/2020 μελέτη του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής

Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή - Χρόνος και τόπος του διαγωνισμού

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Αγίας Παρασκευής

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή

NUTS III: GR301

ΑΦΜ: 090085626

ΔΟΥ:Χολαργού

Διαδικτυακός Τόπος: www.agiaparaskevi.gr

Τηλέφωνο: 2132004558, 2132004601-2 

Fax: 2106003686

Υπεύθυνος: Χονδρού Ναυσικά

1.2. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης mailto:www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ύστερα από προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευση της 

Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. και μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα , στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΣΗΔΗΣ
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Διαδικτυακή πύλη 23/03/2020 από ώρα 06/04/2020 έως ώρα
www.promitheus.gov.gr 09:00 π.μ. 14:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 13/04/2020 και ώρα 11:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας & ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει 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 στο άρθρο 9 της ΥΑ 

56902/215/2-6-2017.

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α' 147) ιδίως τα άρθρα 36 και 37 

και την ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ Σ

Άρθρο 2: Συμπληρωματικές πληροφορίες -  διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -  διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 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 διευκρινίσεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο 

τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

Άρθρο 3: Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ως έχουν εγκριθεί με την 40/2020 (ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και επισυνάπτονται στο τέλος του σχεδίου της 

διακήρυξης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μελέτη αρ. 9/2020.

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός

1. ΟΜΑΔΑ Α': Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος ημερήσιας δημιουργικής 

απασχόλησης έως του ποσού
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7,98€ Χ 800 (συμμετοχές) Χ 15 (ημέρες)

σύνολο: 95.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

2. ΟΜΑΔΑ Β': Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος ημερήσιας δημιουργικής 

απασχόλησης έως του ποσού

40,00€ Χ 12 (συμμετοχές) Χ 15 (ημέρες) 

σύνολο: 7.200€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 102.960,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο γενικός προϋπολογισμός της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 83.032,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.: 

19.927,74€ με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την 

Α'ομάδα 9.576,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και 

έως και 20% για την ομάδα Β' 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό 

προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί για την Α' ομάδα σε 95.760,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. και με 

δικαίωμα προαίρεσης 10% για αύξηση της παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ:7.182,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (B' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2.394,00€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αναλογικά με τον αρχικό 

προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών και για την Β' ομάδα σε 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ,Π.Α. και με 20% 

δικαίωμα προαίρεσης 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) για αύξηση της παροχής υπηρεσίας αναλογικά με 

τον αρχικό προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών, άρα συνολικού προϋπολογισμού 113.976.00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και πιο 

συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2018, βαρύνοντας τον Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ομάδα Α' και ομάδα Β' με βάση την υπ' 

αριθ. 9/2020 μελέτη του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Πολιτικής

Άρθρο 5: Δημοσίευση

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

• τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες

• την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευσή της στη Διαύγεια,

• την καταχώρηση της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στο 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
6
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Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για ελεύθερη ,πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 

διεύθυνση ( URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.agiaparaskevi.gr (εφημερίδα υπηρεσίας προκηρύξεις)

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου 

και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών, Τηλ:, 213200558, 2132004578, 2132004601, fax: 

2106003686.

Άρθρο 6 : Γλώσσα διαδικασίας

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 

έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

3.2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 

τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα

Άρθρο 7: Τεύχη δημοπράτησης- Συμβατικά στοιχεία

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της

2. Η 9/2020 Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II)

Άρθρο 8: Δικαίωμα συμμετοχής

8.1. Δεκτοί στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α'139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εφόσον πληρούν 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη .

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική 

αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 

ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, 

στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

8.2 Εγγραφή οικονομικών φορέων -υποβολή προσφορών

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής:

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως 

οικονομικός φορέας», 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 την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής 

Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.

■  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 Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση 

των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 

η εγγραφή του χρήστη από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ.
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■  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, στην 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 υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, 

όπως αναφέρεται ανωτέρω.

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.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β).

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α' 147) και το άρθρο 15 

της με αρ. ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Υπουργικής Απόφασης "Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)".

Άρθρο 9 : Λόνοι αποκλεισμού

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, 

αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

9
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - 

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά:

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.
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γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η 

αναθέτουσα αρχή:

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

3. Επίσης αποκλείονται:

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
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γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,

στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα τους.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό 

φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 10 : Περιεχόμενα προσφορών- τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών

Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών φακέλων της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

υπό) φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση 

συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική 

προσφορά. Συγκεκριμένα:

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
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Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής 

δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως 

αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

Ι. Δικαιολογητικά κατάστασης υποψηφίου

Α1.1) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις του του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης της παρούσας και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

του άρθρου 11 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικά συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), (Παράρτημα II) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης και συμπληρώνεται, (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ 

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β, και Δ), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ), ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A) ώστε να δηλώνονται από τους 

οικονομικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 

Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε): Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ.

Το ΤΕΥΔ καταρτίστηκε από τον Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Promitheus ESPDint ( 

https://espdint.eprocurement.gov.gr) και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς με τον τρόπο 

που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

από τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί:

Το ΤΕΥΔ -ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 9 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων δάνεια ικανότητα), οι 

φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β), σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Γ) 

καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Γ) και ΜΕΡΟΣ VI, προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας 

διακήρυξης

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους , θα πρέπει να το δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που θα 

προτείνει . Σ' αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά ,επισυνάπτει χωριστό-ά έντυπο 

Τ.Ε.Υ.Δ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τους υπεργολάβο-ους

Α1.2 ) Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 

ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην 

τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα 

έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η 

απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των κάτωθι :

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί 

δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη 

συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση της προμήθειας με τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του 

παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί 

δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας με τον προσφέροντα διάρκειας τουλάχιστον ίσης με 

το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης τηςυπηρεσίας.

ΙΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης και της υπ' αριθ. 09/2020 μελέτης, (σε περίπτωση μη συμφωνίας με κάποιον/ους από τους 

όρους αυτούς, οφείλει να το αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή).

Διευκρίνιση : Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, υπογράφονται ψηφιακά, με μόνη την υπογραφή του κατά

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος
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εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1 ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου 

θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) 

εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία 

του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 

φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών

Α2. Τεχνική Προσφορά.

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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -  Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

α. Αναλυτικό Προφίλ -  Βιογραφικό του προσφέροντα
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β. Κατάσταση του μόνιμου προσωπικού (επιθεώρηση εργασίας), στην οποία να αναφέρεται η ειδικότητα και το 

ωράριο καθώς και δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών 

κατά την τελευταία τριετία, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφα των Ε7 (φόρου μισθωτών υπηρεσιών) της 

τελευταίας τριετίας από την οποία να προκύπτει η εμπειρία και η επάρκεια των μόνιμων στελεχών (ο αριθμός 

των οποίων πρέπει να απαρτίζεται από 5 άτομα τουλάχιστον) του παρόχου υπηρεσιών για την οργάνωση του 

έργου.

γ. Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας εκπόνησης και του τρόπου οργάνωσης του Έργου από τον 

Προσφέροντα. Από την ανωτέρω περιγραφή πρέπει να προκύπτει λεπτομερής σχεδιασμός του αντικειμένου, η 

καταγραφή των απαιτήσεων βάσει της Τεχνικής Έκθεσης, η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου μεθοδολογικής 

προσέγγισης, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

δ. Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των μονίμων στελεχών της 

επιχείρησης. Η κατάλληλη τεχνογνωσία εξειδικεύεται με την περιγραφή της σύνθεσης της προτεινόμενης 

Ομάδας Έργου και Υπευθύνου Σχεδιασμού Έργου του Προσφέροντα μέσω σύντομων βιογραφικών 

σημειωμάτων και των σχετικών τίτλων σπουδών.

Από τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια και η εμπειρία των μόνιμων στελεχών της 

Ομάδας Έργου, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση 

παρόμοιων έργων / υπηρεσιών

ε) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ανάδοχος δεσμεύεται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει 

κατάλογο με το ειδικευμένο προσωπικό που θα απασχολήσει το οποίο θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα 

προσόντα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

στ). Σχέδιο άμεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων (όπως μια πυρκαγιά, σεισμό).

Οι συμμετέχοντες πρέπει αποδεδειγμένα να ασχολούνται με το σχεδιασμό και εκπόνηση εκπαιδευτικών και 
δημιουργικών βιωματικών προγραμμάτων για παιδιά, συναφές δηλαδή αντικείμενο με αυτό της παρούσας 
διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες:

α) Να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών και δημιουργικών βιωματικών προγραμμάτων για παιδιά σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ ή 
στον ιδιωτικό τομέα, η οποία να τεκμηριώνεται από αντίστοιχες περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους 
εργασιών την τελευταία πενταετία, οι οποίες να οδήγησαν σε εγκεκριμένες πράξεις.

β) Η εμπειρία της ομάδας έργου και του υπεύθυνου έργου να είναι ανάλογη με το αντικείμενο του έργου που 
θα αναλάβει να υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος

γ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω προϋποθέσεις καταθέτοντας στην τεχνική 
προσφορά του, της αντίστοιχης βάσης ανάθεσης εργασιών με τα ΝΠΔΔ ή Ο.Τ.Α ή ιδιωτικού τομέα, αντίστοιχες 
συμβάσεις.
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Εξετάζεται η γενική εμπειρία και η αποδεδειγμένη ειδική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε παρόμοια έργα. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για την καλή εκτέλεση των έργων που 
δηλώνει.

Ο Πίνακας συναφών έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥΑ/Α
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, 

δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -  

Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 

αναθέτουσα αρχή εντός της αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, και η εγγυητική 

συμμετοχής

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 

τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου 

θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Β) Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα.

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ομάδων των προς παροχή υπηρεσιών.

Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υπο) φάκελο με την ένδειξη 

«Οικονομική προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
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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 περίπτωση ένωσης επισυνάπτεται Πίνακας Κατανομής Αμοιβής υπογεγραμμένο από όλους τους συμμετέχοντες.

Στη συνολική τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται το σύνολο των επιβαρύνσεων και φόρων του προσφέροντος, 

εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά.

Οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Η συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για 

την σύγκριση των προσφορών.

Αρνητικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. -  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.

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρίες ή συμπράξεις προσώπων, 

ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην 

περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές 

που καταθέτει εκτός από μία.

Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο δεν επιτρέπεται

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 

καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτή.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους του διαγωνιζομένους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Οι 

προσφορές συμπράξεως προσώπων υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο 

διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
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Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την 

κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Άρθρο 11 : Κριτήρια επιλογής

11.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί 

φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους 

επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

11.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος απαιτείται να προκύπτει από την 

συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥΔ ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας 

τριετίας, είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. της υπό ανάθεσης υπηρεσίας που συμμετέχει. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α, της υπό ανάθεσης υπηρεσίας που συμμετέχει.

11.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική, επάρκεια του προσφέροντος, απαιτείται:

α) ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση εκπαιδευτικών και δημιουργικών βιωματικών 

προγραμμάτων για παιδιά (σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα ) σε δύο (2) αντίστοιχες με τη προκηρυσσόμενη υπηρεσίες 

τα τελευταία (5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με 

ίδιο η μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό

Εάν η υπηρεσία υλοποιήθηκε σε δημόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν η υπηρεσία υλοποιήθηκε σε 

Ιδιωτικό Οργανισμό, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται 

από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

β) Διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο και κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για 

να επεμβαίνει.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής ικανότητας αποτελούν κριτήρια ανάθεσης, αξιολογούνται και 

βαθμολογούνται στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
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Άρθρο 12 : Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η δαπάνη για τις 

ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον 

διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο 

υπάγεται η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.

Άρθρο 13 : Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν 

η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 

τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).

Άρθρο 14: Αποκλίσεις- Διευκρινήσεις-Αντιπροσφορές

Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 

όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται ,υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι:

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται
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από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του 

συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 15: Συμπλήρωση -  αποσαφήνιση δικαιολονητικών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 

ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες 

ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, 

Ν.4412/16).

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που 

δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, 

Ν.4412/16).

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να 

έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας 

σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16)

Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες 

ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, 

είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16).

Άρθρο .16 Κριτήρια ανάθεσης -Βαθμολόγηση -Κατάταξη των προσφορών

16.1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά.

Η αξιολόγηση βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα της 9/2020 μελέτης, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και 

συντελεστές βαρύτητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΉΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων 
«Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών έτους 2020» ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β'

Συντελεστής
Βαρύτητας

ΚΑ1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ -  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 20 %

ΚΑ2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ -  ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

20%

ΚΑ3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

30 %

ΚΑ4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

30%

100 %

16.2. Βαθμολόγηση των προσφορών :

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς

16.2.1. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη 
βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί 
την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Ui )υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ui = σ1χΚΑ.1 + σ2χΚΑ.2 + σ3ΧΚΑ.3+ σ4ΧΚΑ.4 

σ= συντελεστής κριτηρίου

ΚΑ =Κριτήριο Αξιολόγησης
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16.2.2. Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε 
αυτές αθροιστικά.

16.2.3. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 
110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 
βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως 
τεχνικά αποδεκτή. Προσφορές που έστω και σε ένα κριτήριο βαθμολογηθούν κάτω της βάσης (50 βαθμούς) 
που φαίνεται στον πίνακα κριτηρίων, απορρίπτονται.

16.3 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο:

Λ ϊ = 80 x ( Ui / Umax ) + 20 x (Kmin/Ki) 

όπου:

Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά 

Ui η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κϊ το συνολικό κόστος της προσφοράς i

Λϊ τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Άρθρο 17: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 

προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11:00π.μ.

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που 

θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας, 

κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 18: Αξιολόγηση προσφορών
α) Η Επιτροπή του διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 16 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 

πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, (Οικονομική Επιτροπή) η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια της υπηρεσίας μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους 

προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

21 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όλων των προσφερόντων. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 

και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων και έχουν την ίδια τιμή, ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της υπηρεσίας, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της 

παρούσας.
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Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

(άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του 
ν.4608/2019).

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών -αποδεικτικά μέσα

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω

δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται

Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να απαιτεί τα πιστοσποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 

4412/16 (Α'147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ίδιου νόμου.

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α'147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας: 

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως ,στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν 

από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης

(5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την 
υποβολή τους, ως ακολούθως :

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις μεταβολές του.

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων:
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• Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια 

αρχή

β. ΓΙΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων ως ακολούθως:

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΕΠΕ):

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της 

συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 

καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε)

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών προσώπων ως ακολούθως:

• Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε 

περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε 

προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου 

καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις).

• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.

• Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση 

των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .

Σημειώνεται ειδικά ότι:
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν 

από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση.

7) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής.»

Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α') του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού.

(8) Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής επάρκειας

Προς απόδειξη της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας

• Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο δικαιολογητικό, από τα οποία να 

προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του 

προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, 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 δραστηριοποιείται, θα πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει.
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του 

συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση της απαλλαγής του 

από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κλπ).

9 ) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει την δάνεια ικανότητα του (τεχνική) στον προσφέροντα για 

χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ( δάνεια ικανότητα ) 

οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος 

άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα τμήματα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον 

υπεργολάβο και η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του 

παρόντος άρθρου, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και 

ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα(10) ημερών, από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν ,αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται 

ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το 

άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (παρ 3 άρθρου 103 

Ν.4412/16 ).
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 

που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται .(παρ 4 άρθρου 103 Ν.4412/16 ).

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 72, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 

της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. (παρ 5 άρθρου 

103 Ν.4412/16 ).

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το γνωμοδοτικό 

όργανο, την Επιτροπή του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τη 

λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους, είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 .(παρ 6 άρθρου 103 Ν.4412/16 ). Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις 

του Ν.4412/16. (παρ 7 άρθρου 103 Ν.4412/16 )

Άρθρο 20 : Εγγυήσεις

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο 

από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως 

εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ
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του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ' όσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί 

με τον τρόπο που ορίζει ο Ν. 4412/2016.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση σύμπραξης προσώπων, 

η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της σύμπραξης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών.

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της δαπάνης της υπηρεσίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ύψους 1.660,65 ευρώ.

Η εγγύηση αυτή ισχύει πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού.

- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και 

την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.

- Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) 

ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της εγγύησης (μέρος ή σύνολο).

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβαίνει στην παράταση της ισχύος μετά από απλό έγγραφο της 

υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να στέλλεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 

δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5) επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

- Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει ο Ν. 4412/16.

Άρθρο 21 : Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
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προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 

περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ' εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 

των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 

και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 

βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 

ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 22 : Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από τις 

αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω 

του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή.

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16.

Άρθρο 23 : Κατακύρωση- Σύναψη συμφωνητικού

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την

34



20PROC006450650 2020-03-18

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35

και 36 του ν. 4129/2013,

και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 

από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Άρθρο 24 : Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

24.1 Διάρκεια σύμβασης

• Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος:

Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Α' ΟΜΑΔΑ: έξι εβδομάδες χωρισμένες σε δύο 
περιόδους λειτουργίας: Α' περίοδος από 17/06/20 έως 07/07/20 (τρεις εβδομάδες) και 
Β' περίοδος από 08/07/20 έως 28/07/20 (τρεις εβδομάδες). Ωράριο Λειτουργίας 07:00 - 
16:00
• Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Β' ΟΜΑΔΑ: τρεις εβδομάδες λειτουργίας από 

17/06/20 έως 07/07/20. Ωράριο Λειτουργίας 08:00 -13:30

το οποίο άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
24.2 Δικαίωμα προαίρεσης

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 

παρούσα διακήρυξη και την 9/2020 μελέτη και να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή της 

δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης
35
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Άρθρο 25 : Εκτέλεση της σύμβασης

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και 

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα 

αρ.132 και 201 του Ν.4412/16

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του 

Ν.4412/16:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 26 : Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 27 : Μονομερής λύση της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει 

του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της 

σύναψης σύμβασης,
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.

Άρθρο 28° Παραλαβή & Παρακολούθηση του αντικειμένου τ η ς  σύμβασης

1. Η παραλαβή των παραδοτέων, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 

επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 

4412/2016.

2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 

καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία καθώς και από την Επιτροπή Παραλαβής. Η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται 

προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης.

3. Η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι του Δήμου, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

4. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 29 : Τρόπος πληρωμήοκρατήσεις

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα 

σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με 

το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 

παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).

Tov Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 

0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ) η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται 

χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος .

Άρθρο 30 : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις - Διοικητικές προσφυγές κατά τη
διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

A. 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση )

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16
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B. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά 
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.».

Άρθρο 31 : Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του 

Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται 

από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Άρθρο 32 : Λοιπές διατάξεις

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 

και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

2. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.

Εγκρίθηκε με την 40/2020 (ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αγία Παρασκευή 18/03/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΟΡΜΠΑΣ
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Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α  I ( α π ο τ ε λ ε ί  α ν α π ό σ π α σ τ ο  μ έ ρ ο ς  τ η ς  υ π ’ αριθ. 6181/2020 
δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/02/2020

ΜΕΛΕΤΗ
CPV 92331210-5

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 83.032,26€
+ Φ.Π.Α. 24% : 19.927,74 €

ΣΥΝΟΛΟ: 102.960,00
A' ΟΜΑΔΑ: 95.760,00€

Β 'Ο Μ Α Δ Α : 7.200,00€

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ A' ΟΜΑΔΑΣ : 9.576€

Α ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10%: 7.182,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

Β ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10%: 2.394,00 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ B' ΟΜΑΔΑΣ 20%: 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩ Μ ΑΤΟ Σ Π ΡΟ ΑΙΡΕΣΗ Σ(Α '+ Β ' ΟΜ ΑΔΕΣ): 11.016,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΣΥΝ Ο Λ ΙΚ Ο Σ  Π ΡΟΫΠΟ ΛΟ ΓΙΣΜ ΟΣ (συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης) 113.976.00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1 - Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά 
για το σύνολο της εργασίας για το «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020»(ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β' ), μετά από τεχνικοοικονομική 
αξιολόγηση των προσφορών βάσει του Ν.4412/16. Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει 
προϋπολογισμό 83.032,26€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης 
για αύξηση της παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α ' 9.576,00€ (Α' 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00 € και Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€ ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και έως και 
20% για την ομάδα Β'1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό 
προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το αντικείμενο του αναδόχου είναι να σχεδιάσει το περιεχόμενο, να οργανώσει και να 
υλοποιήσει για λογαριασμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας 
Δημιουργικής Απασχόλησης 2020 (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β') όπως αυτό περιγράφεται 
αναλυτικά στη συνέχεια που αποτελεί και την Τεχνική Έκθεση του αρμοδίου τμήματος του 
Δήμου με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος.

1. Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για 800 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 
ετών (παιδιά που θα πάνε πρώτη δημοτικού) - Α' ΟΜΑΔΑ.
2. Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για 12 παιδιά με 
αναπηρίες (παιδιά με διάφορες διαταραχές π.χ. διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, 
αυτισμός, νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down ) ηλικιακού φάσματος 6 έως 16 ετών και 
διαφορετικής λειτουργικότητας - Β' ΟΜΑΔΑ.

ΣΚΟΠΟΣ -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής προτίθεται να 
εφαρμόσει ένα Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά 
κυρίως των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας (παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών). Σκοπός αυτού 
του κοινωνικού προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών και η προσφορά δημιουργικής 
απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά τους προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και γνώση μέσα 
από διάφορες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού 
έτους για τον Ιούνιο και Ιούλιο.
Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο ομάδες (Α+Β) , με διάρκεια δύο περιόδων για την Α Όμάδα 
και μία περίοδο για την Β Ομάδα.
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Το πρόγραμμα της Α' Ομάδας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα έχει διάρκεια έξι (6) 
εβδομάδες(τρεις στην πρώτη περίοδο και τρεις στη δεύτερη) και θα καλύψει 800 θέσεις 
παιδιών, σε έξι (6) σχολικά συγκροτήματα της πόλης μας που θα λειτουργήσουν ως κέντρα 
εφαρμογής του προγράμματος. Στην Α' περίοδο από 17/06/2020 έως 07/07/2020 θα 
συμμετάσχουν 600 παιδιά (σε 6 σχολικά συγκροτήματα) και στην Β' περίοδο από 08/07/2020 
έως 28/07/20 θα συμμετάσχουν 200 παιδιά (σε 2 σχολικά συγκροτήματα). Το πρόγραμμα της 
Β' Ομάδας θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα έχει διάρκεια τρεις (3) εβδομάδες και θα καλύψει 12 
θέσεις παιδιών σε ένα (1) σχολικό συγκρότημα από 17/06/20 έως 07/07/20. Το Θερινό 
Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης αποτελεί για τον Δήμο μας μέρος της 
προσπάθειας για παροχή κοινωνικής στήριξης προς τους κατοίκους της πόλης μας.
Η ανταπόκριση και η συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας στο πρόγραμμα αυτό θα 
συμβάλλει στη συνέχιση και τη διεύρυνση αυτής της προσπάθειας.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, υλοποιεί το εν λόγω Πρόγραμμα επι σειρά ετών, έτσι έπειτα από 
την πολύχρονη αυτή εμπειρία

• έχει διαπιστώσει πως ειδικά για την Α Όμάδα, ο αριθμός των παιδιών που επιθυμεί 
να συμμετέχει στο πρόγραμμα στην Α φάση- περίοδο είναι πολύ μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των παιδιών στην Β φάση- περίοδο. Ακριβώς γι αυτό το λόγο δίνεται η 
συμμετοχή για 600 θέσεις παιδιών στην Α φάση-περίοδο και 200 στην Β φάση- 
περίοδο.

• Αρχικά δίνεται δικαίωμα συμμετοχής κάθε παιδιού σε μία μόνο περίοδο, στη συνέχεια 
οι κενές θέσεις που προκύπτουν ανακοινώνονται και συμπληρώνονται από παιδιά 
που επιθυμούν να συμμετέχουν και στις δύο φάσεις.

• από το Καλοκαίρι του 2015 λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ισότητας- ίσης 
μεταχείρισης και τα αιτήματα από γονείς παιδιών με αναπηρία, δημιούργησε και 
υλοποίησε, παράλληλα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, για παιδιά με αναπηρία(Β 
Ομάδα) με κατάλληλο και εξειδικευμένο Προσωπικό στην Ειδική Αγωγή και με 
διαφορετική αναλογία προσωπικού από αυτήν της Α Ομάδας (ένας εκπαιδευτής ανά 
πέντε παιδιά και επιπλέον 2 βοηθητικό προσωπικό, συνεπώς και διαφορετικού 
κόστους) προκειμένου για την διασφάλιση της ασφάλειας και ανταπόκρισης των 
παιδιών.

Εκτός όλων των παραπάνω σε μια συνέχεια όσων είχαμε εφαρμόσει στα παιδιά με 
ιδιαιτερότητες δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στο Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας 
Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Ομάδα Α', σε παιδιά με 
ιδιαιτερότητες που φοιτούν στα τυπικά Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας με παράλληλη 
στήριξη.
Έτσι και φέτος σε συνέχεια και 

Λαμβανοντας υπόψη:
1. Ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί την Ειδική Αγωγή αλλά και την 

Παιδαγωγική γενικότερα είναι η ένταξη-ενσωμάτωση των παιδιών με ιδιαιτερότητες 
στα κανονικά σχολεία. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για 
την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία αργότερα. Δηλαδή πέρα από την απλή 
παροχή ευκαιριών για τοποθέτηση ενός ατόμου μέσα σ' ένα σύνολο (ένταξη), τα 
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν κάθε δικαίωμα στις ίδιες εμπειρίες 
όπως και τα συνομήλικά τους που δεν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Έχουν 
δηλαδή ανάγκη, αλλά είναι και αναφαίρετο δικαίωμά τους, η αλληλεπίδρασή τους
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με αυτά τα παιδιά και η παροχή ενσωματωμένων εμπειριών κοινωνικοποίησης 
(ενσωμάτωση).

2. Ότι τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά σχολεία (σύμφωνα και με την νομοθεσία) 
παρατηρούνται διάφορες μορφές ένταξης- ενσωμάτωσης, όπως τα τμήματα ένταξης 
που λειτουργούν μέσα στα σχολεία ή η παροχή βοήθειας στους μαθητές Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσα στην τυπική τάξη από ειδικό εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικό 
ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη) κα.

το Τμήμα Παιδείας συνεχίζοντας στη βελτίωση και εξέλιξη της προσπάθειας αυτής καθώς και 
στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα πολιτών μας, θα δώσει 
και φέτος τη δυνατότητα συμμετοχής στο Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής 
Απασχόλησης του Δήμου μας και συγκεκριμένα στην Ομάδα Α'. σε παιδιά με ιδιαιτερότητες 
που φοιτούν στα τυπικά Δημοτικά σχολεία του Δήμου μας με παράλληλη στήριξη.
Τα παιδιά αυτά εφ όσον το επιθυμούν οι οικογένειές τους, θα έχουν την δυνατότητα να 
συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν καθ' όλα το πρόγραμμα της Α Ομάδας, με παράλληλη 
στήριξη από συνοδό της επιλογής του Γονέα η οποία δεν θα βαρύνει οικονομικά τον Δήμο. 
Μπορούν να συμμετέχουν σε όποιο σχολικό συγκρότημα και σε όποια από τις περιόδους της 
Α Ομάδας επιθυμούν (στοχεύοντας έτσι να καλυφτούν οι επιθυμίες και να μην 
συσσωρευτούν δύσκολες ομάδες σε μία περίοδο).

Οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τα παιδιά να διευρύνουν τις δυνατότητές τους, να 
αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να λειτουργήσουν μέσα σε ομαδικό πνεύμα. Το 
Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για την Α' Ομάδα θα περιλαμβάνει 
δραστηριότητες όπως: επισκέψεις σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, εκδρομές, 
αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, δημιουργία 
διάφορων κατασκευών, εκτέλεση δραστηριοτήτων λεπτής κινητικότητας, ενώ για την Β' 
Ομάδα θα περιλαμβάνει εικαστικά, μουσικο-κινητική, ομαδικά παιχνίδια, χορό, γυμναστική, 
θεατρικό παιχνίδι καθώς και μια εκδρομή, και όλα ετούτα θα υλοποιηθούν από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές - εμψυχωτές, με στόχο να ενισχυθεί η ψυχική, νοητική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Το πρόγραμμα αυτό συνολικά της Α' και Β' Ομάδας θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να 
διασκεδάσουν, να αθληθούν και να εκφραστούν μέσα από διάφορες δραστηριότητες ενώ 
παράλληλα θα μπορέσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στους γονείς της πόλης μας μετά το 
κλείσιμο των σχολείων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, οργανώνεται και τελεί υπό την 
εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού του Δήμου μας. Το τμήμα σε συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά 
σχολεία της πόλης μας θα προωθήσει την ενημέρωση των κατοίκων, θα συγκεντρώσει τις 
αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται σε επικοινωνία με 
τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ώστε να τους ενημερώσει αλλά και να τους δώσει την 
ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων -  κατοίκων της πόλης 
μας. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κατοίκων για την 
ευκολότερη και πλησιέστερη πρόσβασή τους στα κέντρα (σχολεία), θα ορίσει τα σχολεία όπου 
θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των
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αντίστοιχων σχολείων και την προηγούμενη τελική έγκριση από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια και με την έναρξη του προγράμματος το τμήμα του Δήμου μας θα 
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο, ο οποίος θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το 
πρόγραμμα, με στόχο, αφενός να προσφέρει στήριξη και αφετέρου εποπτεία για την 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού του δήμου Αγίας Παρασκευής: Δύο (2) μήνες.

• Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Α' ΟΜΑΔΑ: έξι εβδομάδες χωρισμένες σε δύο 
περιόδους λειτουργίας: Α' περίοδος από 17/06/20 έως 07/07/20 (τρεις εβδομάδες) 
και Β' περίοδος από 08/07/20 έως 28/07/20 (τρεις εβδομάδες). Ωράριο Λειτουργίας 
07:00 -16:00

• Διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος Β' ΟΜΑΔΑ: τρεις εβδομάδες λειτουργίας από 
17/06/20 έως 07/07/20. Ωράριο Λειτουργίας 08:00 -13:30

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν με δικό τους μεταφορικό μέσο και θα 
απαιτείται γραπτή συγκατάθεση των γονέων για να απομακρυνθεί ένα παιδί από το χώρο πριν 
την προκαθορισμένη ώρα με το άτομο που θα έχει συμφωνηθεί απ' την έναρξη του 
προγράμματος. Επίσης κατά την έναρξη του προγράμματος οι γονείς οφείλουν να 
διευκρινίσουν εγγράφως το όνομα του ατόμου που θα παραλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά 
από το Σχολικό Κέντρο την ώρα της αναχώρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσια 
φόρμα παραλαβής και παράδοσης των παιδιών όπως και να καταθέσει στην αρμόδια 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δείγμα αυτής.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των 
παιδιών καθώς και αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που προτείνει και 
για την Α' ΟΜΑΔΑ και για την Β' ΟΜΑΔΑ.

ΧΩΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι χώροι που προβλέπονται για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θεωρούνται ως οι 
καταλληλότεροι για να πραγματοποιηθούν οι περιλαμβανόμενες δραστηριότητες είναι οι 
χώροι των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της πόλης μας. Η τελική επιλογή των Σχολείων που 
θα οριστούν ως κέντρα κρίνεται, τόσο ως προς τους χώρους που διαθέτουν τα σχολεία, όσο 
και ως προς το σημείο που βρίσκονται γεωγραφικά στην πόλη, ώστε να είναι ευκολότερη και 
πλησιέστερη η πρόσβαση των συμμετεχόντων στα κέντρα (σχολεία).
Θα οριστούν ως κέντρα έξι (6) σχολεία για την Α' Ομάδα και ένα (1) κέντρο για την Β' Ομάδα, 
ανάλογα και με τις αιτήσεις των συμμετεχόντων, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή που 
διαθέτουν τη δεδομένη χρονική στιγμή τα σχολεία της πόλης μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β')
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Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης θα πρέπει να είναι ένα 
πρόγραμμα εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό και κυρίως να στηρίζεται στην 
βιωματική προσέγγιση και ενεργό συμμετοχή των παιδιών.
>  Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες για την Α' ΟΜΑΔΑ:
Α) Ασφαλούς φύλαξης κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των παιδιών στα κέντρα με 
προσέλευση από 07:00 έως 09:00 το πρωί και αποχώρησής τους από τα εκπαιδευτικά κέντρα 
από 14:00 έως 16:00. Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία 
θα συντονίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Β) Δημιουργικής Απασχόλησης, που θα είναι και το κυρίως μέρος του προγράμματος 
«Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης». Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:
• Εκπαιδευτικές όπως: Γνωριμία με επαγγέλματα, επισκέψεις σε χώρους, γνώσεις 
κυκλοφοριακής αγωγής, κ.α. Περιβαλλοντική Επιμόρφωση σχετικά με την ανακύκλωση και την 
καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης στα παιδιά.
• Αθλητικές όπως: Κολύμβηση, βόλεϊ, τοξοβολία, πεζοπορίες κ.λ.π. σε συνδυασμό με 

αθλητικά παιχνίδια ή αθλητικούς αγώνες και άλλα.
• Πολιτιστικές όπως: Επισκέψεις σε χώρους με Αρχαιολογικό και Ιστορικό ενδιαφέρον, 
Αγγειοπλαστικού ενδιαφέροντος ή ενασχόληση με κατασκευές, επαφή με την Ελληνική 
Λογοτεχνία, μουσική και άλλα.
• Δημιουργικές όπως ενασχόληση με κατασκευές, το τραγούδι με ειδικά εκπαιδευμένους 
παιδαγωγούς και καλλιτέχνες.
• Ψυχαγωγικές όπως: ελεύθερο παιχνίδι, παραδοσιακά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια που 
εξοικειώνουν τα παιδιά με ανώτερες αξίες από έμπειρους παιδαγωγούς κ.λ.π.
• Εκδρομές: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις εκδρομές ανά περίοδο εκ 

των οποίων η μία κατ' ελάχιστο θα πρέπει να έχει προορισμό σχετικό με την κολύμβηση.

>  Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες για την Β' ΟΜΑΔΑ:
Α) Ασφαλούς φύλαξης κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των παιδιών στα κέντρα με 
προσέλευση από 08:00 έως 08:30 το πρωί και αποχώρησής τους από το εκπαιδευτικό κέντρο 
13:00 έως 13:30. Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία θα 
συντονίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Β) Δημιουργικής Απασχόλησης, που θα είναι και το κυρίως μέρος του προγράμματος 
«Θερινής Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης». Οι δραστηριότητες που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

• Θεατρικό Παιχνίδι
• Εικαστικά
• Μουσικό -  κινητική αγωγή
• Γυμναστική
• Χορό
• Ομαδικά παιχνίδια κ.α.
• Εκδρομή

Ο ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις ανωτέρω θεματικές 
ενέργειες -  ενότητες όπως αυτές περιγράφονται και για την ΟΜΑΔΑ Α' και για την ΟΜΑΔΑ Β', 
προσκομίζοντας πέραν του αναλυτικού προγράμματος δραστηριοτήτων και όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία -  δικαιολογητικά που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού να εκτιμήσει την εμπειρία του στις προαναφερόμενες θεματικές 
δραστηριότητες.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α' ΟΜΑΔΑ: Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα 20 παιδιά με 
κατ' αντιστοιχία ενός (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή. Παράλληλα ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευτών, ψυχολόγων, παιδαγωγών, καθηγητών φυσικής 
αγωγής και λοιπών ειδικοτήτων, κατ' αναλογία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων που προτείνει. Παράλληλα θα πρέπει να έχει ένα υπεύθυνο συντονιστή για 
κάθε κέντρο (σχολείο) εφαρμογής του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να ορίσει και ένα 
εκπρόσωπο του αναδόχου και γενικό υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα συνεργάζεται 
και θα εποπτεύεται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Οι εκπαιδευτές θα βοηθούν τα παιδιά 
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να «μάθουν», να διασκεδάσουν και να κοινωνικοποιηθούν 
στα πλαίσια ενός κλίματος ασφάλειας, ομαδικού πνεύματος και δημιουργικότητας. Στον 
προγραμματισμό και στην εφαρμογή του προγράμματος θα περιλαμβάνεται και η τελετή 
λήξης -  παρουσίασης του προγράμματος.

Β' ΟΜΑΔΑ: Ο ανώτερος αριθμός παιδιών ανά ομάδα εργασίας ορίζεται στα 5 παιδιά με κατ' 
αντιστοιχία ενός (1) ειδικευμένου εκπαιδευτή και πάντα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
που θα παρουσιαστούν. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευτές -  εμψυχωτές που 
έχουν ειδικές σπουδές και εμπειρία στην ειδική αγωγή και να διαθέτει ειδικό βοηθητικό 
προσωπικό τουλάχιστον δύο(2) επιπλέον ατόμων, που θα καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παιδιών κατά την παραμονή τους στο σχολικό συγκρότημα, κατ' αναλογία σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων που προτείνει. Παράλληλα θα πρέπει να έχει ένα (1) 
υπεύθυνο συντονιστή στο κέντρο υλοποίησης του προγράμματος για την Β' ΟΜΑΔΑ, ο οποίος 
θα συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου μας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β')
Επειδή το έργο αφορά σε ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού (μικρά παιδιά) κρίνεται 
απαραίτητη η διασφάλιση , με κάθε πρόσφορο τρόπο, αφενός της σωματικής ακεραιότητας 
των παιδιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος και αφετέρου της ουσιαστικής επίτευξης 
του σκοπού αυτού και απαιτείται από τον ανάδοχο η προσκόμιση όσων στοιχείων κρίνει, ώστε 
να διευκολύνεται το έργο της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών:

1. Ο ανάδοχος μειοδότης του προγράμματος μπορεί να είναι εταιρία, φυσικό πρόσωπο ή 
ένωση / κοινοπραξία με προϋπηρεσία και εμπειρία σε ίδια προγράμματα και να έχει 
υλοποιήσει αντίστοιχα Θερινά Προγράμματα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης και για 
την ΟΜΑΔΑ Α' και για την ΟΜΑΔΑ Β', σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 
διατυπωμένη επιτυχία από τους φορείς που συνεργάστηκαν.

2. Επιπροσθέτως και για την ΟΜΑΔΑ Α' και για την ΟΜΑΔΑ Β', ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει:
• Να προσκομίσει ολοκληρωμένο ημερήσιο πρόγραμμα για το κάθε κέντρο (σχολείο), που θα 
πρέπει να καλύπτει τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα μελέτη.
• Να καλύπτει και οικονομικά τη συνεργασία με ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα, μουσεία ή 
άλλους φορείς που συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο προγραμματισμένο πρόγραμμα και θα 
επισκέπτονται τα παιδιά.
• Να καλύπτει τις μεταφορές των παιδιών στα ειδικά κέντρα που θα περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα.
• Να αναλάβει την ασφάλιση των παιδιών για τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του 
προγράμματος.
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• Να αναλάβει να αποκαταστήσει τις φθορές που ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος.
• Να αναλάβει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για το πρόγραμμα 
συμπεριλαμβανομένων και των αναμνηστικών συμμετοχής που θα απονεμηθούν στα παιδιά 
κατά την τελετή λήξης.
• Να αναλάβει την οργάνωση και πραγματοποίηση μίας «Τελετής Λήξης -  Παρουσίασης 
του προγράμματος» , που θα περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
και των εργασιών των παιδιών μέσα σε ένα κλίμα εορταστικό. Ο ανάδοχος μειοδότης θα 
πρέπει επίσης να φροντίσει ώστε η τελετή λήξης να περιλαμβάνει α) «κέρασμα» β) 
φωτογραφική κάλυψη , περίπου 40 φωτογραφίες και γ) ηχητική κάλυψη.
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται μέχρι του ποσού των 102.960,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β') 2020

3. Ο Μ ΑΔΑ Α ': Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος 
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης έως του ποσού

7,98€ Χ 800 (συμμετοχές) Χ 15 (ημέρες)
σύνολο: 95.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
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4. Ο Μ ΑΔΑ Β ': Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος 
ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης έως του ποσού

40,00€ Χ 12 (συμμετοχές) Χ 15 (ημέρες) 
σύνολο: 7.200€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 102.960,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
Ο γενικός προϋπολογισμός της παραπάνω εργασίας ανέρχεται στο ποσό τω ν  
83.032,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.: 19.927,74€ με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της 
παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α' 9.576,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και 
έως και 20% για την ομάδα Β' 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με 
τον αρχικό προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τίτλος Διαγωνισμού :
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -  ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
α. Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε είδος παρεχόμενης υπηρεσίας που πληροί τις 
προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. και της Τεχνικής Περιγραφής.
β. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι ζητούμενες υπηρεσίες όπως περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. και πάσα 
αιτηθείσα δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και 
συμφώνως προς τους όρους εκτέλεση της σύμβασης
γ. Έξοδα διοργάνωσης και λειτουργίας του θερινού προγράμματος ημερήσιας δημιουργικής 
απασχόλησης 83.032,26 € πλέον 24% Φ.Π.Α.19.927,74€ με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση 
της παροχής υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α' 9.576,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και έως και 
20% για την ομάδα Β' 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό 
προκηρυσσόμενο αριθμό παιδιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο της εργασίας για το 
«ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020»(ΟΜΑΔΑ 
Α' + ΟΜΑΔΑ Β'), μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των προσφορών βάσει του 
Ν.4412/16 Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 83.032,26€, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της παροχής 
υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α': 9.576,00 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και έως και 20% για την ομάδα 
Β' 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό προκηρυσσόμενο 
αριθμό παιδιών.

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

• Του Ν.4412/16
• Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
• Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
• Του Ν.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτικά ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
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ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:
Διακήρυξη
Τεχνική περιγραφή
Τιμολόγιο
Προϋπολογισμός
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε. Σ.Υ.)
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 83.032,26€, πλέον 24% Φ.Π.Α.19.927,74€ 
ήτοι συνολικό ποσό 102.960,00€ ,με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση της παροχής 
υπηρεσίας ανά περίοδο έως και 10% για την ομάδα Α' 9.576,00 συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α (Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.182,00€ και Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2.394,00€) και έως και 20% για την ομάδα 
Β' 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αναλογικά με τον αρχικό προκηρυσσόμενο 
αριθμό παιδιών.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους. Στον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 
2020 του Δήμου Αγίας Παρασκευής έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α.15.6473.02 
" Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης".

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Αγίας παρασκευής προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά μετά από 
τεχνικοοικονομική αξιολόγηση βάσει του Ν.4412/16

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένου 
πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου, που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες της Ε.Ε. 
και έχει αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών, ύψους 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου (1.660,65 ευρώ), μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και θα αναφέρει ρητά την πλήρη 
επωνυμία του, τον τίτλο του παρόντος διαγωνισμού , και την επωνυμία της δημοπρατούσας 
αρχής. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, η οποία 
κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης , θα ανέρχεται στο 5% της διαμορφωθείσας 
δαπάνης του Έργου χωρίς Φ.Π.Α.
Τα έγγραφα των εγγυήσεων που δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από μετάφραση του ιδίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εκδόσεως της 
εγγυητικής επιστολής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε 
ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
στους δε λοιπούς με αίτησή τους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής 
μπορεί να καλύπτεται είτε με μία , είτε με το άθροισμα περισσότερων εγγυητικών επιστολών 
των συμμετεχόντων. Καθεμία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια εκ του 
νόμου Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών , η οποία θα είναι σε συνεργασία με το αρμόδιο 
τμήμα και θα παραλάβει στο σύνολό του το έργο του Αναδόχου και τα παραδοτέα αυτού, 
συντάσσοντας με την ολοκλήρωσή του το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΟΙ -  ΤΕΛΗ -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης πλην του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΗ
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό έτους 2020 του 
Δήμου έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση με Κ.Α 15.6473.02 " Θερινό Πρόγραμμα 
Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης".
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την 
προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Αξιολόγηση προσφορών

1.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συστήνεται για το 
σκοπό αυτό με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά, 
αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
τεχνικοοικονομική άποψη, προσφορά.

1.2. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦ1ΟΡΩΝ
Α/Α Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων 

«Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών έτους 2020» ΟΜΑΔΑ Α' + ΟΜΑΔΑ Β'

Συντελεστής
Βαρύτητας

ΚΑ1 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ -  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 20 %

ΚΑ2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ -  ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

20%

ΚΑ3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

30 %

ΚΑ4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

30%

100 %

1.3. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η 
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 
είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Ui )υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Ui = σ1 x ΚΑ.1 + σ2 x ΚΑ.2 + σ3 x ΚΑ.3 + σ4 x ΚΑ.4

σ= συντελεστής κριτηρίου

ΚΑ =Κριτήριο Αξιολόγησης

1.4. Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους
συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.
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1.5. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των 
προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως 
τεχνικά αποδεκτή. Προσφορές που έστω και σε ένα κριτήριο βαθμολογηθούν κάτω της βάσης (50 
βαθμούς) που φαίνεται στον πίνακα κριτηρίων, απορρίπτονται.

1.6. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη 
προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 
θα προβεί στα ακόλουθα:

• Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής
• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 

κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον 

ακόλουθο τύπο:
Λ ϊ = 80 x ( Ui / Umax ) + 20 x (Kmin/Ki) 

όπου:

Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά 

Ui η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κϊ το συνολικό κόστος της προσφοράς i

Λϊ τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προισταμένη 
του Τμήματος

Τζανή Αγγελική

Αγία Παρασκευή 20/02/2020

Η Διευθύντρια

Γ κίνη Αντωνία

Η Συντάξασα

Κωνσταντάρα Αγγελική
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  I I

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Το Τ Ε Υ Δ  καταρτίστηκε από τον Δήμο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Promitheus ESPDint ( 
https://espdint.eprocurement.gov.gr ) και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς με τον τρόπο 
που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και σύμφωνα με την διακήρυξη.

Παραπέμπουμε επίσης στο έγγραφο 1) espd-request.pdf καθώς και στο σχετικό 2) espd-request.xml αρχείο που έχουμε 
αναρτήσει στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr\ και στην ιστοσελίδα του 
AimQmwww.agiaparaskevi.gr - ενημέρωση - προκηρύξεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΟΡΜΠΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
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