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                                                                                   ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                         
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ  
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                                 Aγία Παξαζθεπή  16.03.2020 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ        Αξηζ. Πξση : -  6012 -        
ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ                
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ  Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ  

Σαρ. Γ/λζε: Μεζνγείσλ 415-417, 153 43                       
Σειέθσλν : 213-2004604                                              
Email : e.koutroumani@agiaparaskevi.gr                                            
Πιεξνθνξίεο: θ. E. Κνπηξνπκάλε   
                                                                                                              
                                                                              ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο  11 / 2020 ζπλεδξίαζεο 

 
Αξηζκ. Απνθ. 40 / 2020  
               

                               ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
Έγκπιζη ηηρ μελέηηρ και ηυν όπυν ηηρ Διακήπςξηρ ηος 

ανοικηού ηλεκηπονικού Διαγυνιζμού για ηην ςπηπεζία με 

ηίηλο: «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020».  

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 12-03-2020 

εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 13.30 ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 5313/06-03-2020 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 5 ηνπ Ν. 

4555/18. Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 

– 9 – κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα –  5  – ήηνη: 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                ΑΠΟΝΣΔ 

1. Β. Ενξκπάο - Πξφεδξνο  

2. Β. άξθνπιαο 

3. Ν. Μαιάκνο 

4. Η. Αξγπξφο 

5. Ν. Κσβαίνο-Νηνχζθνο 

 

 

Αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε 

 

 

 

 

 

 

1. Η. ηαζφπνπινο 

2. Π. Γθφλεο 

3. Γ. Οηθνλφκνπ 

4. Η. Μπισλάθεο 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Παξίζηαηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γξ. Μ. Κχξθνο, ν Αληηδήκαξρνο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Σ. Κσζηφπνπινο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Π.Α.Ο.Γ.Α.Π. θ. . Παπαζπχξνο. 

2. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Δ.Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Γ. Οηθνλφκνπ. 

3. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζαλ νη θ. Η. ηαζφπνπινο 

θαη Η. Μπισλάθεο. 

 

ΔΠΗ ΣΟΤ 2νπ  Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ 
 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 2020».  

 

ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΖΜΑΡΥΟ:  ην Γήκν ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

2020», CPV: 92331210-5, ε νπνία ζα γίλεη κε αλνηρηφ ειεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Ν. 4412/2016, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε 

απφ ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, 

πξνυπνινγηζκνχ:  

 83.032,74€ + ΦΠΑ 24% 19.927,74€, ζχλνιν 102.960,00€,  

Α’ ΟΜΑΓΑ: 95.760,00€,  

Β’ ΟΜΑΓΑ: 7.200,00€,  

κε δηθαίσκα πξναίξεζεο 10% γηα ηελ Α΄ νκάδα θαη 20% γηα ηελ Β΄ νκάδα, ζπλνιηθφ 

πνζφ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (Α+Β νκάδεο) 11.016,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ,  

άξα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 113.976.00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 9/2020 κειέηε πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  Ζ αμία ηεο 

παξνρήο ππεξεζίαο ζα πιεξσζεί απφ ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ, έηνπο 2020  θαη ζπγθεθξηκέλα ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 15.6473.02  

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, 

κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) ην πιήξεο 

ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 66, 120 θαη 121(παξ. 1α) ηνπ Ν. 4412/2016. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη 

ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηκήκα 

παηδείαο δηα βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ, ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζ. 9/2020 Μειέηε θαη 

ην ζρέδην Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα νπνία ηίζεληαη ππφςε ησλ κειψλ. 
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη: 

1. Να εγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 9/2020 κειέηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

ηκήκαηνο παηδείαο δηα βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ  

2. Να εγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ αλνηρηνχ 

ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Να νξίζεη ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο – αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ  

 
 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 77 παξ. 5 ηνπ Ν. 4555/18 

             
Μεηνςεθνχληνο ηνπ  θ. Γ. Οηθνλφκνπ ν νπνίνο ςήθηζε  «αξλεηηθά» 

 
                                                        θαηά πιεηνςεθία    

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
Α. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 9/2020 κειέηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηκήκαηνο 

παηδείαο δηα βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ.  

Β. Δγθξίλεη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία: 

 
Οη όξνη πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ σο αθνινύζσο: 

 

ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                              “ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ  
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ        ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ AΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 2020” 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ       CPV:92331210-5 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ & ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  
 ΜΔΟΓΔΗΧΝ 415-417, Σ.Κ.15343 
Σει. 2132004558 
ΑΦΜ:090085626, ΓΟΤ : ΥΟΛΑΡΓΟΤ                       ΑΡΗΘ. ΠΡΧΣ.ΓΗΑΚ.:           /    /2020 
        ΑΡΗΘ. ΜΔΛΔΣΖ: 9/2020 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ 

«ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 2020» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 113.976.00€ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ TOΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 

ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΚΑΗ  ΦΠΑ 24%) 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
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Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2.  Σν Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

3. Ν.4555/18«Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α » [ Πξφγξακκα 

ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η] 

4. Σν Ν.4605/2019 (ΦΔΚ Α’ 52/01.04.2019) “Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) 

απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 

15.6.2016) Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

5. Σν Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

6. Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7. Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

8. Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

9. Σν Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 

204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

10. Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-

03-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

12.  Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»(ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

13.  Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ Α),  

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ 9εδ.β ηνπ άξζξνπ 209  

15. Σν άξζξν 18 Ν.4469/17(Φ.ΔΚ 62/3.5.2017) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο 

ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

16. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 16 άξζξνπ 47 Ν.4472/17 κε βάζε ηελ νπνία ε 

δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ αληηθαζηζηά ηελ ππνρξέσζε 

https://upgradesa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_anavathmisi_gr/EQy4iYjg01pMgOoAZdX9VAABqql2TN_fy4O5_Ez6N9GXNA?e=sR20Kf
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δεκνζίεπζεο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο 

ηεο Κπβέξλεζεο ε νπνία παχεη λα ηζρχεη ιφγσ έθδνζεο ηεο Τ.Α 57654/22.5.2017 

( ΦΔΚ 1781/23.5.2017 η.Β ) 

17. Σελ κε αξ. 57654/22.5.2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ 1781/23.5.2017 η.Β’ ) 

«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο.  

18. Σελ κε αξ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΚ 1924 η.Β) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» , 

19. Σελ αξηζ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε 

«Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 

ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ 

νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

20. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 

21. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 23 ΔΑΑΓΖΤ (Απφθαζε 3/2018) «Δηδηθά ζέκαηα 

ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) θαη ηνπ 

Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 

22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ( άξζξα 345-374 ) Ν.4412/16 πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ε παξαιήςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ε 

ζπληεινχληαη κεηά ηελ 26/6/2017 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 39/17 

«Καλνληζκόο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ ελώπηνλ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ)» 

23. Tσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

24. Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην “ΘΔΡΗΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ  AΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ” 

25. Ζ ππ’ αξηζ. 9/2020 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

26. Σν κε αξηζ. πξση. 20REQ006318099 2020-02-20 πξσηνγελέο αίηεκα. 

27. Σν ππ’ αξηζ. πξση.: 4145/21/02/2020 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

28. Ζ κε αξηζ. πξση. : 4592/27-02-2020  (ΑΓΑ:6ΟΓΚΧ6Τ-ΞΤΔ) Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ σο εγθεθξηκέλν αίηεκα  θαη 

έιαβε ΑΓΑΜ: 20REQ006354162 2020-02-27 

29. Σελ …../2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθαλ 

νη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο  θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

30. Tελ 6/2019 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε 

επηηξνπή παξαιαβήο. 

31. Σελ ……………………. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκφ 9/2020 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
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ηκήκαηνο παηδείαο δηα βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ θαη εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο 

Γηαθήξπμεο  

 

     ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 
Αλνηθηφ δηαγσληζκφ, θάησ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε 

απφ ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 2020» πξνυπνινγηζκνχ 102.960,00€, 

κε δηθαίσκα πξναίξεζεο 10% γηα ηελ Α΄ νκάδα θαη 20% γηα ηελ Β΄ νκάδα, 

(ζπλνιηθφ πνζφ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (Α+Β νκάδεο) 11.016,00€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, άξα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 113.976.00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ 9/2020 κειέηε, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Υξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2020, βαξχλνληαο ηνλ Κ.Α. 15.6473.02 κε ηίηιν 

«ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 2020»  

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

νκάδα Α’ θαη νκάδα Β’ κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 9/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο 

   

Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα αξρή - Υξόλνο θαη ηόπνο ηνπ δηαγσληζκνύ 

1.1 ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο 

Αλαζέηνπζα αξρή : Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

Γηεχζπλζε: Λ. Μεζνγείσλ 415-417  Σ.Κ. 15343 Αγία Παξαζθεπή 

NUTS III: GR301 

ΑΦΜ: 090085626 

ΓΟΤ: Υνιαξγνχ 

Γηαδηθηπαθφο Σφπνο:  www.agiaparaskevi.gr 

Σειέθσλν: 2132004558, 2132004601-2 

Fax: 2106003686 

Τπεχζπλνο : Υνλδξνχ Ναπζηθά 

1.2. Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο mailto:www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. χζηεξα απφ 

πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 120 θαη 121 (παξ. 1α) ηνπ Ν. 4412/2016. θαη κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα , ζην άξζξν 15 ηεο 

Τ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΚ 1924 η.Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)».  

http://www.agiaparaskevi.gr/
mailto:www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ
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ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 
ΣΟΤ ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr 

 
  

 
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε…………../……../2020 θαη 

ψξα  11:00π.κ.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο & ψξαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο ΤΑ 56902/215/2-6-

2017. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (Α΄ 

147) ηδίσο ηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ ΤΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΚ 1924 η.Β) 

¨Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ  

 

Άξζξν 2: πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο επί ησλ εγγξάθσλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη 

κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζε φζνπο δειαδή 

δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν 

ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) 

εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

πξνζθνξψλ.  

 

Άξζξν 3: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, σο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ …………………. απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

θαη επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Μειέηε αξ. 9/2020. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ
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Άξζξν 4: Πξνϋπνινγηζκόο 

1. ΟΜΑΓΑ Α': Έμνδα δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο 

εκεξήζηαο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο έσο ηνπ πνζνχ 

 

7,98€ Υ 800 (ζπκκεηνρέο) Υ 15 (εκέξεο) 

 ζχλνιν: 95.760,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

2. ΟΜΑΓΑ Β': Έμνδα δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο 

εκεξήζηαο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο έσο ηνπ πνζνχ 

 

40,00€ Υ 12 (ζπκκεηνρέο) Υ 15 (εκέξεο) 

 ζχλνιν: 7.200€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 102.960,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) 

 

Ο γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ 83.032,26€ πιένλ Φ.Π.Α. 24%.: 19.927,74€ κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα 

αχμεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλά πεξίνδν έσο θαη 10% γηα ηελ Α'νκάδα  

9.576,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (Α' ΠΔΡΗΟΓΟ: 7.182,00€ θαη Β' 

ΠΔΡΗΟΓΟ 2.394,00€) θαη έσο θαη 20% γηα ηελ νκάδα Β΄  1.440,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν 

αξηζκφ παηδηψλ. 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί γηα ηελ Α’ νκάδα ζε 95.760,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ.Π.Α. θαη κε δηθαίσκα πξναίξεζεο 10% γηα αχμεζε 

ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλά πεξίνδν (Α΄ ΠΔΡΗΟΓΟ:7.182,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) (B΄ ΠΔΡΗΟΓΟ: 2.394,00€ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.) αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν αξηζκφ παηδηψλ θαη γηα ηελ Β’ 

νκάδα ζε 7.200,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ,Π.Α. θαη κε 20% δηθαίσκα 

πξναίξεζεο 1.440,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) γηα αχμεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν αξηζκφ παηδηψλ, άξα 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 113.976.00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη 

δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018, βαξχλνληαο ηνλ Κ.Α. 

15.6473.02 κε ηίηιν «ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ»  

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

νκάδα Α’ θαη νκάδα Β’ κε βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 9/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο 

 

Άξζξν 5:  Γεκνζίεπζε 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζα κεξηκλήζεη γηα ηα αθφινπζα:  

 ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηηο πξνβιεπφκελεο εθεκεξίδεο 

 ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηε Γηαχγεηα,  

 ηελ θαηαρψξεζε ηεο δηαθήξπμεο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.Γ..) θαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ).  

ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ
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Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε ,πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε ( URL) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus .gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

www.agiaparaskevi.gr (εθεκεξίδα ππεξεζίαο πξνθεξχμεηο)  

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα 

Πξνυπνινγηζκνχ Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, Σει:, 213200558, 2132004578, 2132004601, fax: 2106003686. 

 

Άξζξν 6 : Γιώζζα δηαδηθαζίαο  

3.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ 

ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

3.2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188).  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

 

Άξζξν 7: Σεύρε δεκνπξάηεζεο- πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο 

θαηά ζεηξά  ηζρχνο είλαη: 

1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε κε ηα πξνζαξηήκαηά ηεο  

2. Ζ 9/2020 Μειέηε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I) 

3. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II) 

 

Άξζξν 8:  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 

8.1. Γεθηνί ζην δηαγσληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα:  

α) ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

     γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ, Γ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη  

   δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,  εθόζνλ 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε παξνύζα δηαθήξπμε .  

     Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ γηα ηα κέιε ηνπο.  

http://www.promitheus/
mailto:www.promitheus.gov.gr
http://www.agiaparaskevi.gr/
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο 

ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα παξέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία δελ απνξξίπηνληαη κε κνλαδηθή αηηηνινγία ην γεγνλφο φηη, δπλάκεη ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα. ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ. 

Γελ απαηηείηαη νη ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. Όκσο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, 

ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.   

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια 

ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 

εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

8.2 Δγγξαθή νηθνλνκηθώλ θνξέσλ –ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 

λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - 

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο: 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ 

ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

(παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο 

ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, 

εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο –ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη 

νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT 

Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ 

θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο:  

 είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 είηε  έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη / 

απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε 

κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ρξήζηεο  

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.  

 Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην 

αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν 

ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  

Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν απηψλ.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε 

έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο ΤΑ 56902/215/2-

6-2017 (ΦΔΚ 1924Β).  

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ην 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147) θαη ην άξζξν 15 ηεο κε αξ. ΤΑ 56902/215/2-6-2017  

(ΦΔΚ 1924Β) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ¨Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)¨.  

 

Άξζξν 9 : Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ 

Ν.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο - πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 

Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 

ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 

δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),  
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - 

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 

(Α' 215 ). 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά: 

αα)ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

ββ)ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ 

έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή/θαη  

β) Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Ζ παξνχζα 

παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
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δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ 

από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 

απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

3. Δπίζεο απνθιείνληαη: 

 α) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/16,  

β) Τπνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) Τπνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε 

ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  

δ) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο,  

ε) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16, 

 ζη) Τπνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

δ) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην 

νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.  
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ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη 

ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 

Άξζξν 10 : Πεξηερόκελα πξνζθνξώλ-  ηξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο 

πξνζθνξώλ 

Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

Σα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:  

 

Α) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

πξνζθνξά» θαη  

Β) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

ππφ) θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 

Α. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή 

πξνζθνξά»  

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη όια ηα απαηηνύκελα 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζώο θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά. πγθεθξηκέλα:  

 Α1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15 ηεο ΤΑ 56902/215/2-6-2017 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

Η. Γηθαηνινγεηηθά θαηάζηαζεο ππνςεθίνπ 

Α1.1)  Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ 

βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

ηεο παξνχζαο θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 

παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ 

ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), 

(Παξάξηεκα II) ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986, απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλεηαη, 

(ΤΜΠΛΖΡΧΖ : ΜΔΡΟΤ ΗΗ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α,Β, θαη Γ), ΜΔΡΟΤ ΗΗΗ (ΔΝΟΣΖΣΔ 

Α,Β,Γ), ΜΔΡΟΤ IV (ENOTHTA A) ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά 

πεδία ηνπ. 

Σν ΣΔΤΓ  θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη Καηεπζπληήξηα 

Οδεγία 23/2018 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ): Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Γήκν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

Promitheus ESPDint ( https://espdint.eprocurement.gov.gr) θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ 

άξζξν.  

Σν αλσηέξσ Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο(Σ.Δ.Τ.Γ) ππνγξάθεηαη 

ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά  απφ ηνπο ππνςήθηνπο αθνχ ζπκπιεξσζεί: 

Σν ΣΔΤΓ -ΔΔΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  σο  

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν 

λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ δάλεηα ηθαλφηεηα), νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ Σ.Δ.Τ.Γ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην  ΜΔΡΟ ΗΗ (ΔΝΟΣΖΣΔ  Α,Β), ζχκθσλα κε ην ΜΔΡΟ 

ΗΗΗ  (ΔΝΟΣΖΣΔ  Α,Γ) θαζψο θαη ζχκθσλα κε ην ΜΔΡΟ IV (ΔΝΟΣΖΣΔ  Α,Γ) θαη 

ΜΔΡΟ VI, πξνο απφδεημε φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο εθφζνλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα αλαζέζεη ηκήκα 

ηεο ζχκβαζεο ππφ ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο , ζα πξέπεη λα ην δειψλεη ζην 

Σ.Δ.Τ.Γ θαζψο επίζεο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνηείλεη . ΄ απηή ηε 

πεξίπησζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ππνβάιιεη πξνζθνξά ,επηζπλάπηεη ρσξηζηφ-ά 

έληππν Σ.Δ.Τ.Γ, ΦΖΦΗΑΚΑ  ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ-Α απφ ηνλ-ηνπο ππεξγνιάβν-νπο   

 

Α1.2 ) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 20 ηεο 

δηαθήξπμεο   

ΗΗ. Γηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε επίθιεζεο δάλεηαο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλόηεηαο  

1. Δπίθιεζε δάλεηαο επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο: χκθσλα µε ην άξζξν 63 ηεο 

Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ (άξζξν 78 λ.4412/2016) νη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ,κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζηελ ηερληθή 

ηθαλφηεηα ηξίησλ θνξέσλ πνπ δελ κεηέρνπλ ζηελ πξνζθνξά, αζρέησο ηεο λνκηθήο 

θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο µε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 
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ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, µε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ 

απηψλ. Ζ απφδεημε ηεο δέζκεπζεο ηνπ ηξίηνπ δαλείδνληνο θνξέα θαηά ηα αλσηέξσ 

γίλεηαη µε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη :  

α. Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599/86 ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ, πεξί δέζκεπζεο ηνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, µε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλάςεη έγγξαθε 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο µε ηνλ δηαγσληδφκελν, 

πξηλ ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη 

ηελ πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ.  

β. Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599/86  ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ, πεξί δέζκεπζεο ηνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, πεξί ζπλεξγαζίαο µε ηνλ πξνζθέξνληα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο µε 

ην πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεοππεξεζίαο. 

ΗΗΗ. Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599/86 ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όηη απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ 

αξηζ. 09/2020 κειέηεο, (ζε πεξίπησζε κε ζπκθσλίαο κε θάπνηνλ/νπο απφ ηνπο 

φξνπο απηνχο, νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή). 

Γιεσκρίνιζη : Οι  ανυηέπυ ςπεύθςνερ δηλώζειρ  μποπεί να θέποςν  ημεπομηνία έσο 

δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

ςπογπάθονηαι τηθιακά, με μόνη ηην σπογραθή ηοσ καηά περίπηωζη 

εκπροζώποσ ηοσ οικονομικού θορέα. Ως εκπρόζωπος ηοσ οικονομικού 

θορέα, νοείηαι ο νόμιμος εκπρόζωπος ασηού, όπυρ πποκύπηει από ηο ιζσύον 

καηαζηαηικό ή ηο ππακηικό εκπποζώπηζήρ ηος καηά ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ 

πποζθοπάρ ή αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ή ηο απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο 

να εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για 

ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ. 

 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ 

ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηε παξ 1  λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα 

πξσηόηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί από ηδησηηθνύο θνξείο θαη δελ 

θέξνπλ επηθύξσζε από δηθεγόξν, θαζώο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε 

θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα 

θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 

απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. (Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη 

ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). 

ε πεξίπησζε φπνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ  εληφο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ε ειεθηξνληθή 

πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ δελ απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα 

ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά 
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αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Σπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), εθιακβάλνληαη σο 

ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα .Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ 

Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη 

ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ 

Α2. Σερληθή Πξνζθνξά.  

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 ηνλ (ππό) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη: 

α. Αλαιπηηθφ Πξνθίι – Βηνγξαθηθφ ηνπ πξνζθέξνληα  

β. Καηάζηαζε ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ (επηζεψξεζε εξγαζίαο), ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη ε εηδηθφηεηα θαη ην σξάξην θαζψο θαη δήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν 

εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία, ζπλνδεπφκελε απφ θσηναληίγξαθα ησλ Δ7 (θφξνπ κηζζσηψλ 

ππεξεζηψλ) ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε εκπεηξία θαη 

ε επάξθεηα ησλ κφληκσλ ζηειερψλ (ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

απαξηίδεηαη απφ 5 άηνκα ηνπιάρηζηνλ) ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ έξγνπ. 

γ. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο εθπφλεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο 

ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα. Απφ ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή πξέπεη λα 

πξνθχπηεη ιεπηνκεξήο ζρεδηαζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε θαηαγξαθή ησλ 

απαηηήζεσλ βάζεη ηεο Σερληθήο Έθζεζεο, ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ.  

δ. Σίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ή/θαη 

ησλ κνλίκσλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ θαηάιιειε ηερλνγλσζία εμεηδηθεχεηαη 

κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζχλζεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο Οκάδαο Έξγνπ θαη 

Τπεπζχλνπ ρεδηαζκνχ Έξγνπ ηνπ Πξνζθέξνληα κέζσ ζχληνκσλ βηνγξαθηθψλ 

ζεκεησκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

 Απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα θαη ε 

εκπεηξία ησλ κφληκσλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ έξγσλ 

/ ππεξεζηψλ 

ε. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο λα θαηαζέζεη θαηάινγν κε ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα 
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απαζρνιήζεη ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ζχκθσλα 

κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. 

ζη. ρέδην άκεζεο αληαπφθξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε έθηαθησλ 

ζπκβάλησλ (φπσο κηα ππξθαγηά, ζεηζκφ).  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα αζρνινύληαη κε ην ζρεδηαζκό θαη 

εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ βησκαηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα 

παηδηά, ζπλαθέο δειαδή αληηθείκελν κε απηό ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκό, νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα πιεξνύλ 

ππνρξεσηηθά ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ηερληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο: 

α) Να δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ 

βησκαηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά ζε ΟΣΑ ή άιια ΝΠΓΓ  ή ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη απφ αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο 

εθπφλεζεο απηνχ ηνπ είδνπο εξγαζηψλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, νη νπνίεο λα 

νδήγεζαλ ζε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο. 

β) Ζ εκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ λα είλαη αλάινγε κε ην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη  ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο 

γ) Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο 

θαηαζέηνληαο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ηεο αληίζηνηρεο βάζεο αλάζεζεο 

εξγαζηψλ κε ηα ΝΠΓΓ ή Ο.Σ.Α ή ηδησηηθνχ ηνκέα, αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο.  

      Δμεηάδεηαη ε γεληθή εκπεηξία θαη ε απνδεδεηγκέλε εηδηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα 

θαη εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ 

δειψλεη.  

 

Ο Πίλαθαο ζπλαθψλ έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή:  

 

 

Α/Α 

ΑΝΑΘΔ-     

ΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ΣΗΣΛΟ 

ΔΡΓΟΤ 

ΤΝΣΟΜΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΟΤ  ΔΡΓΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΔΡΓΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ-

ΜΟ ΔΡΓΟΤ 

      

 

 

 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ 

απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ 
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ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εληφο ηεο αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ 

έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο, θαη ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 

Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 

4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ 

πξσηνηχπσλ. (Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). 

 

Β) Πεξηερόκελα (ππν) θαθέινπ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

 ηνλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Οη πξνζθνξέο επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ 

νκάδσλ ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηώλ. 

Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ ππν) 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε 

κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα 

ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο επηζπλάπηεηαη Πίλαθαο Καηαλνκήο Ακνηβήο 

ππνγεγξακκέλν απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 

θαη θφξσλ ηνπ πξνζθέξνληνο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ρσξηζηά.  

Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο 

απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Ζ 

ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Αξλεηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. – Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ 

έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

 

Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία 

εηαηξίεο ή ζπκπξάμεηο πξνζψπσλ, νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή 

απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο 

νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία. 

Ζ επίδνζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηνλ ίδην δελ επηηξέπεηαη 
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Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μάζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. 

Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ δε Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη 

θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. 

 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ δηαγσληδνκέλνπο ή ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ζπκπξάμεσο πξνζψπσλ ππνγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην 

 

Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή 

αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε 

φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.  

 

Άξζξν 11 : Κξηηήξηα επηινγήο 

11.1. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Βηνηερληθφ ε Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην κε ην νπνίν λα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. Οη 

πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 

11.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο 

απαηηείηαη λα πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ ΣΔΤΓ 

φηη ην χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε έηνπο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. ηεο ππφ αλάζεζεο 

ππεξεζίαο πνπ ζπκκεηέρεη.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ (3) ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ γηα 

φζεο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α, ηεο ππφ αλάζεζεο ππεξεζίαο πνπ ζπκκεηέρεη. 

 

11.3 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή, επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο, 

απαηηείηαη: 

α) ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη 

δεκηνπξγηθώλ βησκαηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά (ζε ηδησηηθφ ε δεκφζην 
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ηνκέα ) ζε δχν (2) αληίζηνηρεο κε ηε πξνθεξπζζφκελε ππεξεζίεο ηα ηειεπηαία (5) έηε, 

επηηπρψο. Αληίζηνηρν έξγν νξίδεηαη έλα έξγν πνπ αθνξά ζε φκνην κε ην 

δεκνπξαηνχκελν, κε ίδην ε κεγαιχηεξν εηήζην πξνυπνινγηζκφ 

Δάλ ε ππεξεζία πινπνηήζεθε ζε δεκφζην θνξέα, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 

ππνβάιιεηαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο 

ππνγξαθεί από ηελ αξκόδηα Γεκόζηα Αξρή. Δάλ ε ππεξεζία πινπνηήζεθε ζε 

Ηδησηηθφ Οξγαληζκφ, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ ηδηώηε 

Οξγαληζκνύ φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπφ ή θαηάιιεια 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαη φρη ε ζρεηηθή χκβαζε Έξγνπ. 

β) Γηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη εθπαηδεπκέλν θαη θαηέρεη ηηο 

απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο γηα λα επεκβαίλεη. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο απνηεινύλ 

θξηηήξηα αλάζεζεο, αμηνινγνύληαη θαη βαζκνινγνύληαη ζην ζηάδην ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ. 

 

Άξζξν 12 : Πξνζθεξόκελε ηηκή 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 

θξαηήζεηο θαη ε δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο 

πξνθήξπμεο. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν κέρξη θαη 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ. Ο ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%), ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε πξνκήζεηα ζε νπνηαδήπνηε 

ρξνληθή ζηηγκή, βαξχλεη ην Γήκν.  

Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπνληαη 

πξνζθνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο ή αξλεηηθέο 

εθπηψζεηο.  

 

Άξζξν 13 : Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο εθαηφλ είθνζη (120) 

εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 

ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (άξζξν 97 παξ.1 Ν.4412/16).  

Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο (120 εκέξεο). Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, 

φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο (άξζξν 97 παξ.4 Ν.4412/16).  

 

Άξζξν 14: Απνθιίζεηο- Γηεπθξηλήζεηο-Αληηπξνζθνξέο 

Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Γηαθήξπμεο. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο 
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φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ,ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο 

απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, 

είηε ελψπηνλ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ 

δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

Άξζξν 15: πκπιήξσζε – απνζαθήληζε δηθαηνινγεηηθώλ 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε 

πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή 

ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε (άξζξν 102, παξ.1, Ν.4412/16).  

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο 

πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή 

ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, 

ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ 

επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, 

θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, 

εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί (άξζξν 102, παξ.2, 

Ν.4412/16).  

Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. (άξζξν 102, 

παξ.3, Ν.4412/16) 

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ 

πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια 
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ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα 

ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε 

αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. (άξζξν 102, 

παξ.4, Ν.4412/16)  

Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα 

κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ 

επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 102, παξ.5, Ν.4412/16). 

 

Άξζξν 16.  Κξηηήξηα αλάζεζεο  -Βαζκνιόγεζε -Καηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ 

16.1. Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

Ζ αμηνιφγεζε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ, 

γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Παξάξηεκα  

ηεο 9/2020 κειέηεο, κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

  

Α/Α Κξηηήξην Βαζκνινγίαο Τπνςήθησλ Αλαδόρσλ 
«Θεξηλό Πξόγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο Παηδηώλ έηνπο 2020» ΟΜΑΓΑ Α' + 
ΟΜΑΓΑ Β' 

πληειεζηήο 
Βαξύηεηαο 

ΚΑ1  ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ – 
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ   
 

20 % 

ΚΑ2 ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΑΡΟΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ – 
ΔΠΑΡΚΔΗΑ & ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ ΟΜΑΓΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 
& ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

20% 

ΚΑ3  ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΦΖΝΔΗΑ ΣΖ 
ΠΡΟΣΑΖ (ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ) 
 

30 % 

ΚΑ4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ  (ΓΗΑ ΚΑΘΔ 
ΟΜΑΓΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ) 

30% 

  
100 % 

 

16.2. Βαζκνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ :  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.  

Κάζε θξηηήξην αμηνιόγεζεο βαζκνινγείηαη απηόλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο 

16.2.1. Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνύληαη απηόλνκα κε βάζε ηνπο 

100 βαζκνύο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην 

γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ 

βαζκνινγία ηνπ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ.  
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Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (Ui )ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν:  

Ui = ζ1ρΚΑ.1 + ζ2ρΚΑ.2 + ζ3ΥΚΑ.3+ ζ4ΥΚΑ.4 

ζ= ζπληειεζηήο θξηηεξίνπ 

ΚΑ =Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο 

16.2.2. ηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα 

ειέγρνληαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο αζξνηζηηθά. 

16.2.3. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

(ππνρξεσηηθέο θαη κε ππνρξεσηηθέο). Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 

110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο κεηψλεηαη κέρξη 80 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ θαιχπηνληαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

απνθιίζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ δελ αθνξνχλ ζε απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε 

πξνζθνξά έρεη ραξαθηεξηζζεί σο ηερληθά απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ έζησ 

θαη ζε έλα θξηηήξην βαζκνινγεζνχλ θάησ ηεο βάζεο (50 βαζκνχο) πνπ 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ, απνξξίπηνληαη. 

16.3 Καηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο 

πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

 

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

όπνπ: 

Umax ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιύηεξε ηερληθή 

πξνζθνξά  

Ui     ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i 

Kmin   ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξόηεξε ηηκή  

Κi    ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

Λi       ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο i, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη 

ζηα δύν δεθαδηθά ςεθία. 

    Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν Λ. 

 

Άξζξν 17: Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην 

άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-

Σερληθή Πξνζθνξά» ηέζζεξηο εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 11:00π.κ. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 18  ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε 

ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ 

ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα 
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δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 18:  Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

α) Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη 

ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ.  

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ 

φξγαλν, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ πξνο έγθξηζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & 

«Σερληθή Πξνζθνξά» επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή)  ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηεο ππεξεζίαο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο.   Καηά ηεο ελ 

ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ.  

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ  πνπ απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ 

ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή 

ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ θαη έρνπλ ηελ ίδηα 

ηηκή,  ή ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο,, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 

παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») 

επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηεο ππεξεζίαο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο.  
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Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 21 ηεο παξνύζαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο πνζνύ θαη δηαδηθαζίαο, όηαλ εμ αξρήο έρεη 

ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ ζηαδίσλ, ήηνη Γηθαηνινγεηηθώλ 

πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.  

(άξζξν 100 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 33, παξ. 4, πεξ. β 

ηνπ  άξζξνπ 33  ηνπ λ.4608/2019). 

 

Άξζξν 19: Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ –απνδεηθηηθά κέζα 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («ππνςήθην αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ. 4250/2014 (A' 74) ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε 

ππνβάιιεη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη σο 

θαησηέξσ ζην παξόλ άξζξν. Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην 

χζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ 

ειεθηξνληθφ κήλπκα ζε απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. Σα ελ 

ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 

πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απαηηεί ηα πηζηνζπνηεηηθά, ηηο βεβαηψζεηο θαη ηα 

ινηπά απνδεηθηηθά κέζα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 

80 θαη ζην Παξάξηεκα ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/16 (Α΄147) σο 

απφδεημε ηεο κε χπαξμεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 θαη 

74 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ.  

H αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 

4412/16 (Α΄147), φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο:  

α. ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ: 

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ,  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη:  

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 
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εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

αα) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

ββ) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 (2) Πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ ππνβνιή 

ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ε απφ δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  

(3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο 

εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Σα ανωηέρω πιζηοποιηηικά ασηά πρέπει να είναι εν ιζτύ καηά ηο τρόνο 

σποβολής ηοσς , άλλως ,ζηην περίπηωζη ποσ δεν αναθέρεηαι τρόνος ιζτύος 

,να έτοσν εκδοθεί έως ηρείς (3) μήνες  πριν από ηην σποβολή ηοσς 

(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο 

 (5) Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, σο αθνινύζσο: 

 

α. ΓΗΑ ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) Σα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο  

   α. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ: 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, 

απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε 

ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΗΑ ΖΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο: 

β.1) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΠΔ): 
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α) Σν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή 

ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, 

κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. 

Β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή 

ΔΔ ε Η.Κ.Δ)    

α) Σν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 

θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο: 

 Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), 

απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε 

ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ 

ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

 ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.  

 ε πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε 

πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή 

Δ.Δ. ε Η.Κ.Δ)  

γ. ΓΗΑ ΦΤΗΚΑ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

εκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε 

δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή 

ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

δ. ΓΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ: 

(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. ΓΗΑ ΔΝΧΔΗ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

7) Πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό 
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δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» 

Μέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθό 

ΔΠΔ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Α’) ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξόζθιεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. 

(8) Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

Πξνο απόδεημε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο  

 Ηζνινγηζκνύο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

ηζνινγηζκψλ, επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ Φνξνινγηθψλ 

Γειψζεσλ ή άιιν δηθαηνινγεηηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη όηη ην ύςνο 

ηνπ εηήζηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θάζε έηνπο είλαη κεγαιύηεξν από ην πνζό 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ΦΠΑ, ηεο νκάδαο ή νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρεη, ηνπ 

ππφ αλάζεζε Έξγνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηόηε ν κέζνο θύθινο εξγαζηώλ γηα 

φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΑ, ηεο νκάδαο ή νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρεη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, 

ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ κε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπ απφ ηελ 

ππνρξέσζε έθδνζεο ηζνινγηζκψλ (π.ρ. κλεία λνκηθήο δηάηαμεο θιπ). 

9 ) Έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ, όηη ζα 

παξέρεη ηελ δάλεηα ηθαλόηεηα ηνπ (ηερληθή) ζηνλ πξνζθέξνληα γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην πξνβιεπόκελν ρξόλν πινπνίεζεο ηεο 

ππεξεζίαο  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ ( δάλεηα ηθαλφηεηα ) νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνο 

απφδεημε φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηνπο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο, νθείιεη λα 

δειψζεη ηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζηνλ ππεξγνιάβν  

θαη  ε αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο  δηαθήξπμεο  

θαη κε ηε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ην(α) 

ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 

πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

δέθα(10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία 
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λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν 

απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε 

πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. (παξ 3 

άξζξνπ 103 Ν.4412/16 ).   

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θαη 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε 

πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε 

δηαδηθαζία καηαηώλεηαη .(παξ 4 άξζξνπ 103 Ν.4412/16 ). 

 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, «απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ» θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. 

 Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ε 

δηαδηθαζία καηαηώλεηαη. (παξ 5 άξζξνπ 103 Ν.4412/16 ).  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε 

δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ γηα ηε ιήςε 

απόθαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο, είηε θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, 

επηθπξώλνληαη κε ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .(παξ 6 άξζξνπ 

103 Ν.4412/16 ). Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλώζε ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. (παξ 7 άξζξνπ 103 

Ν.4412/16 ) 
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Άξζξν 20 : Δγγπήζεηο 

Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια 

λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ην λφκν απφ ηνλ νπνίν δηέπνληαη, ην 

δηθαίσκα απηφ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

Οη ηίηινη ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ ή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί 

ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  Χο εγγχεζε 

κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ Γήκνπ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, εθ’ φζνλ ην πεξηερφκελν ηεο παξαθαηαζήθεο 

έρεη δηακνξθσζεί κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ν  Ν. 4412/2016. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. ε 

πεξίπησζε ζχκπξαμεο πξνζψπσλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ 

ηεο ζχκπξαμεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

κειψλ.  

 

Α. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

- Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, ύςνπο 1.660,65 επξώ. 

Ζ εγγχεζε απηή ηζρχεη πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη εθαηόλ πελήληα (150) εκέξεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

- Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, ην φηη απεπζχλεηαη 

ζην Γήκν, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θαη ηελ επσλπκία ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη.  

- Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα αλαθέξεη φηη παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηεδήζεσο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) 

εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, ππέξ ηνπ Γήκνπ, φζν δεηήζεη απφ ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο (κέξνο ή ζχλνιν). 

- Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο 

κεηά απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα ζηέιιεηαη πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

- Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ.  

 

Β. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

- Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο, ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα 

πνζφ ίζν κε ην  πέληε ηνηο εθαηφ (5) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ 

Φ.Π.Α.  

- Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ν Ν. 

4412/16. 
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Άξζξν 21 : Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο  ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 

ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε 

απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο 

πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο 

θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), 

ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 

απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 

ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 

Τ.Α..  

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 

πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 

θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε 

απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 

4412/2016. Καη’ εμαίξεζε, δελ θσιύεηαη ε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο εάλ 

ππνβιήζεθε κόλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξόκελνη 

ππνςήθηνη.  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιύεη ηελ 

πξόνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηόο αλ δεηεζνύλ πξνζσξηλά κέηξα 

πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

ΑΔΑ: Ω53ΖΩ6Υ-Υ4Σ



33 

 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε 

απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο 

Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη 

δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή 

ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη 

θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ή 

αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ 

απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο 

πξνζθπγήο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 

ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 

Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, 

αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα 

ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο 

ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 

αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ 

έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

 

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

Σέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΠΠ, γηα ηελ θήξπμε 

αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 

368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Άξζξν 22 :  Κξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

αξ.105 ηνπ Ν.4412/16. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ 

θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα 

άξζξα 103 θαη 106 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 23 :  Καηαθύξσζε- ύλαςε ζπκθσλεηηθνύ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 

β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013,  

θαη  

γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε, ππεύζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

79Α, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κόλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απόθαζεο θαηαθύξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθό πνπ ζπλνδεύεη ηε 

ζύκβαζε. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 

εκέξεο  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 

ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε 

ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Άξζξν 24 : Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 

24.1 Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

   Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

     Γηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Α' ΟΜΑΓΑ: έμη εβδνκάδεο 

ρσξηζκέλεο ζε δχν πεξηφδνπο  ιεηηνπξγίαο:  Α' πεξίνδνο απφ 17/06/20 έσο 

07/07/20 (ηξεηο εβδνκάδεο) θαη  Β' πεξίνδνο απφ 08/07/20 έσο 28/07/20 

(ηξεηο εβδνκάδεο). Χξάξην Λεηηνπξγίαο 07:00 -16:00 

    Γηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Β' ΟΜΑΓΑ: ηξεηο εβδνκάδεο 

ιεηηνπξγίαο απφ 17/06/20 έσο 07/07/20. Χξάξην Λεηηνπξγίαο 08:00 -13:30  

                      ην νπνίν άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

24.2 Γηθαίσκα πξναίξεζεο 

Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αζθήζεη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο  φπσο 

αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ 9/2020 κειέηε θαη 

λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε κνλνκεξή ηεο δήισζε 

(απφθαζε) πνπ αζθείηαη πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο 

αξρηθήο ζχκβαζεο  

 

Άξζξν 25 : Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη 

φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' 

ηνπ Ν.4412/16 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Ν.4412/16: 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα 

πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην 

απφ ην αξκφδην φξγαλν, 

β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά  νη ππεξεζίεο, 

γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο, 

δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

Άξζξν 26 :  Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 

λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
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Άξζξν 27 :  Μνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 

λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 28ν Παξαιαβή & Παξαθνινύζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

1. Ζ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε 

ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο 

δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία θαζψο θαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα 

εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν 

ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, κπνξεί λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη 

ηνπ Γήκνπ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί 

σο ζπληνληζηήο. 

4. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε, ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 Άξζξν 29 : Tξόπνο πιεξσκήο-θξαηήζεηο 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε 

ηηκνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε 

πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219. β) 

Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ. γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 

Δλεκεξφηεηαο (άξζξν 200 παξ.5 ηνπ Ν.4412/16). Πέξαλ ησλ αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 200 παξ.6 ηνπ 

Ν.4412/16).  
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Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,07% ππέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο 

ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α. 

β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ 

απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

γ) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Π.Π ( Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ 

Πξνζθπγώλ ) ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηεο θξάηεζεο απηήο ππνινγίδεηαη 

ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ο.Γ.Α 20% 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 

Άξζξν 30 : Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  - Γηνηθεηηθέο 

πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

A. 1.  Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ 

έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16 (ήηνη εάλ ν 

αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα  ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε 

ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε 

ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε 

ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

74 ηνπ Ν.4412/16. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16 
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B. Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, 

θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο 

πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 

ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη 

θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί». 

 

Άξζξν 31 : Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά 

πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ 

εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί 

απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ 

νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ 

θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα 

αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

Άξζξν 32 : Λνηπέο δηαηάμεηο 

1. Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο 

δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  

2. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ. 

 

Δγθξίζεθε κε ηελ ……/2020 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

         
                                                                                                           Αγία Παξαζθεπή …./…../2020 
 
         Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 
              ΒΑΗΛΔΗΟ . ΕΟΡΜΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I   (απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ππ’ αξηζ. . . . . .. . .  /2020 
δηαθήξπμεο)  

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                              
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                       
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ:   9 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 20/02/2020 

 

 

     

ΜΔΛΔΣH 

 
 

CPV 92331210-5 
 
 

 

ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜEΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ  
ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 2020 

 
 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΠΗΣΧΖ: 83.032,26€ 

+ Φ.Π.Α. 24% : 19.927,74 € 

      ------------------------------------------ 

ΤΝΟΛΟ: 102.960,00 
A΄ ΟΜΑΓΑ: 95.760,00€ 
B΄ΟΜΑΓΑ:    7.200,00€ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ A΄ ΟΜΑΓΑ : 9.576€ 
Α΄ ΠΔΡΗΟΓΟ 10%:  7.182,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 
Β΄ ΠΔΡΗΟΓΟ 10%:  2.394,00 €ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ B΄ ΟΜΑΓΑ 20%: 1.440,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΟ  ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΑΗΡΔΖ(Α΄+ Β΄ ΟΜΑΓΔ):  11.016,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ (ζπκπεξηιακβάλεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο) 
113.976.00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                              
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                       
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

ΑΡΘΡΟ 1  - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο πξνθεξχζζεη αλνηθηό δεκόζην ειεθηξνληθό 

δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο γηα ην «ΘΔΡΗΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 

2020»(ΟΜΑΓΑ Α' + ΟΜΑΓΑ Β' ), κεηά από ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ βάζεη ηνπ Ν.4412/16. Ζ πξνθεξπζζφκελε ζχκβαζε έρεη 

πξνυπνινγηζκφ  83.032,26€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε δηθαίσκα 

πξναίξεζεο γηα αχμεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλά πεξίνδν έσο θαη 10% γηα ηελ 

νκάδα Α'  9.576,00€ (Α' ΠΔΡΗΟΓΟ: 7.182,00 €  θαη Β'ΠΔΡΗΟΓΟ 2.394,00€, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) θαη έσο θαη 20% γηα ηελ νκάδα Β΄1.440,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν αξηζκφ 

παηδηψλ.  

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν αληηθείκελν ηνπ αλαδφρνπ είλαη λα ζρεδηάζεη ην πεξηερφκελν, λα νξγαλψζεη θαη 

λα πινπνηήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ην Θεξηλφ Πξφγξακκα 

Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο 2020 (ΟΜΑΓΑ Α' + ΟΜΑΓΑ Β') φπσο 

απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα πνπ απνηειεί θαη ηελ Σερληθή Έθζεζε 

ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

1. Πξφγξακκα Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα 800 παηδηά ειηθίαο 5 

έσο 12 εηψλ (παηδηά πνπ ζα πάλε πξψηε δεκνηηθνχ) - Α' ΟΜΑΓΑ. 

2. Θεξηλφ Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα 12 παηδηά κε 

αλαπεξίεο (παηδηά κε δηάθνξεο δηαηαξαρέο π.ρ. δηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή, απηηζκφο, λνεηηθή πζηέξεζε, ζχλδξνκν Down ) ειηθηαθνχ 

θάζκαηνο 6 έσο 16 εηψλ θαη δηαθνξεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο  - Β' ΟΜΑΓΑ. 

 

ΚΟΠΟ –ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ- ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ –  ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

 Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζην πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο ηνπ Πνιηηηθήο πξνηίζεηαη λα 

εθαξκφζεη έλα Θεξηλφ Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα ηα 

παηδηά θπξίσο ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ καο (παηδηά ειηθίαο 5 έσο 12 

εηψλ). θνπφο απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ 

θαη ε πξνζθνξά δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ςπραγσγίαο ζηα παηδηά ηνπο 

πξνζθέξνληαο ίζεο επθαηξίεο θαη γλψζε κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

βησκαηηθνχ ραξαθηήξα, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηνλ Ηνχλην θαη 

Ηνχιην. 

Σν πξφγξακκα δηαθξίλεηαη ζε δχν νκάδεο (Α+Β), κε δηάξθεηα δχν πεξηφδσλ γηα ηελ Α  

Όκάδα θαη κία πεξίνδν γηα ηελ Β Οκάδα. 
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Σν πξφγξακκα ηεο Α' Οκάδαο ζα μεθηλήζεη ηνλ Ηνχλην θαη ζα έρεη δηάξθεηα έμη (6) 

εβδνκάδεο(ηξεηο ζηελ πξψηε πεξίνδν θαη ηξεηο ζηε δεχηεξε) θαη ζα θαιχςεη 800 

ζέζεηο παηδηψλ, ζε έμη (6) ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πφιεο καο πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θέληξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ Α' πεξίνδν απφ 

17/06/2020 έσο 07/07/2020 ζα ζπκκεηάζρνπλ 600 παηδηά (ζε 6 ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα) θαη ζηελ Β' πεξίνδν απφ 08/07/2020 έσο 28/07/20 ζα 

ζπκκεηάζρνπλ 200 παηδηά (ζε 2 ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα). Σν πξφγξακκα ηεο Β' 

Οκάδαο ζα μεθηλήζεη ηνλ Ηνχλην θαη ζα έρεη δηάξθεηα ηξεηο (3) εβδνκάδεο θαη ζα 

θαιχςεη 12 ζέζεηο παηδηψλ ζε έλα (1) ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα απφ 17/06/20 έσο 

07/07/20. Σν Θεξηλφ Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο απνηειεί 

γηα ηνλ Γήκν καο κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γηα παξνρή θνηλσληθήο ζηήξημεο πξνο 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο καο.  

Ζ αληαπφθξηζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο ζην πξφγξακκα απηφ 

ζα ζπκβάιιεη ζηε ζπλέρηζε θαη ηε δηεχξπλζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο.  

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, πινπνηεί ην ελ ιφγσ Πξφγξακκα επη ζεηξά εηψλ, έηζη 

έπεηηα απφ ηελ πνιχρξνλε απηή εκπεηξία  

 έρεη δηαπηζηψζεη πσο  εηδηθά γηα ηελ Α Όκάδα, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ 

επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα ζηελ Α θάζε- πεξίνδν είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ Β θάζε- πεξίνδν. Αθξηβψο γη 

απηφ ην ιφγν δίλεηαη ε ζπκκεηνρή γηα 600 ζέζεηο παηδηψλ ζηελ Α θάζε-

πεξίνδν θαη 200 ζηελ Β θάζε-πεξίνδν. 

 αξρηθά δίλεηαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θάζε παηδηνχ ζε κία κφλν πεξίνδν, ζηε 

ζπλέρεηα νη θελέο ζέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αλαθνηλψλνληαη θαη 

ζπκπιεξψλνληαη απφ παηδηά πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο δχν 

θάζεηο. 

 απφ ην Καινθαίξη ηνπ 2015 ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο- ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηα αηηήκαηα απφ γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, δεκηνχξγεζε 

θαη πινπνίεζε, παξάιιεια εηδηθά δηακνξθσκέλν πξφγξακκα, γηα παηδηά κε 

αλαπεξία(Β Οκάδα) κε θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν Πξνζσπηθφ ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή θαη κε δηαθνξεηηθή αλαινγία πξνζσπηθνχ απφ απηήλ ηεο Α Οκάδαο  

(έλαο εθπαηδεπηήο αλά πέληε παηδηά θαη επηπιένλ 2 βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, 

ζπλεπψο θαη δηαθνξεηηθνχ θφζηνπο) πξνθεηκέλνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη αληαπφθξηζεο ησλ παηδηψλ. 

 

Δθηφο φισλ ησλ παξαπάλσ  ζε κηα ζπλέρεηα φζσλ είρακε εθαξκφζεη ζηα παηδηά κε 

ηδηαηηεξφηεηεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην Θεξηλφ Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Οκάδα Α΄, ζε 

παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θνηηνχλ ζηα ηππηθά Γεκνηηθά ζρνιεία  ηνπ Γήκνπ καο 

κε  παξάιιειε ζηήξημε. 

Έηζη θαη θέηνο ζε ζπλέρεηα θαη 

Λακβαλνληαο ππόςε: 

1. Όηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνιεί ηελ Δηδηθή Αγσγή αιιά 

θαη ηελ Παηδαγσγηθή γεληθφηεξα είλαη ε έληαμε-ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ µε 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία. Oη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη απηφο είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ επηηπρή ελζσκάησζή ηoπο ζηελ θνηλσλία αξγφηεξα. 

Γειαδή πέξα απφ ηελ απιή παξνρή επθαηξηψλ γηα ηνπνζέηεζε ελφο αηφκνπ  

κέζα ζ’ έλα ζχλνιν (έληαμε), ηα παηδηά µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

έρνπλ θάζε δηθαίσκα ζηηο ίδηεο εκπεηξίεο φπσο θαη ηα ζπλνκήιηθά  ηνπο πνπ 
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δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα δπζθνιία. Έρνπλ δειαδή αλάγθε, αιιά είλαη θαη 

αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο, ε αιιειεπίδξαζή ηνπο µε απηά ηα παηδηά θαη ε 

παξνρή ελζσκαησκέλσλ  εκπεηξηψλ θνηλσληθνπνίεζεο (ελζσκάησζε).  

2. Όηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα ειιεληθά ζρνιεία (ζχκθσλα θαη κε ηελ λνκνζεζία) 

παξαηεξνχληαη δηάθνξεο κνξθέο έληαμεο- ελζσκάησζεο, φπσο  ηα ηκήκαηα 

έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ  κέζα ζηα ζρνιεία ή  ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο 

καζεηέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζα ζηελ ηππηθή ηάμε απφ εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ή εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε) θα. 

 

ην Σκήκα Παηδείαο ζπλερίδνληαο ζηε βειηίσζε θαη εμέιημε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 

θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε αηηήκαηα 

πνιηηψλ καο, ζα δψζεη θαη θέηνο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην Θεξηλφ Πξφγξακκα 

Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ηνπ Γήκνπ καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Οκάδα Α΄, ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο πνπ θνηηνχλ ζηα ηππηθά Γεκνηηθά ζρνιεία  ηνπ 

Γήκνπ καο κε  παξάιιειε ζηήξημε. 

Σα παηδηά απηά εθ φζνλ ην επηζπκνχλ νη νηθνγέλεηέο ηνπο, ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα  

λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαζ΄ φια ην πξφγξακκα ηεο Α Οκάδαο, κε 

παξάιιειε ζηήξημε από ζπλνδό ηεο επηινγήο ηνπ Γνλέα ε νπνία δελ ζα 

βαξύλεη νηθνλνκηθά ηνλ Γήκν.  Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φπνην ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα θαη ζε φπνηα απφ ηηο πεξηφδνπο ηεο Α Οκάδαο επηζπκνχλ (ζηνρεχνληαο 

έηζη λα θαιπθηνχλ νη επηζπκίεο θαη λα κελ  ζπζζσξεπηνχλ δχζθνιεο νκάδεο ζε κία 

πεξίνδν).  

 

Οη εθπαηδεπηέο ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε νκαδηθφ πλεχκα. Σν 

Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα ηελ Α' Οκάδα ζα 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο: επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο 

ρψξνπο, εθδξνκέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ςπραγσγηθέο θαη επηκνξθσηηθέο 

εθδειψζεηο, δεκηνπξγία δηάθνξσλ θαηαζθεπψλ, εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο, ελψ γηα ηελ Β' Οκάδα ζα πεξηιακβάλεη εηθαζηηθά, κνπζηθν-θηλεηηθή, 

νκαδηθά παηρλίδηα, ρνξφ, γπκλαζηηθή, ζεαηξηθφ παηρλίδη θαζψο θαη κηα εθδξνκή, θαη 

φια εηνχηα ζα πινπνηεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο - εκςπρσηέο, κε ζηφρν 

λα εληζρπζεί ε ςπρηθή, λνεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Σν πξφγξακκα απηφ ζπλνιηθά ηεο Α' θαη Β' Οκάδαο ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά 

λα δηαζθεδάζνπλ, λα αζιεζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ελψ παξάιιεια ζα κπνξέζνπκε λα παξέρνπκε ππνζηήξημε ζηνπο 

γνλείο ηεο πφιεο καο κεηά ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ. 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ & ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν Θεξηλφ Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο, νξγαλψλεηαη θαη 

ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Σκήκα Παηδείαο Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο. Σν ηκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

Νεπηαγσγεία θαη ηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο καο ζα πξνσζήζεη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ θαηνίθσλ, ζα ζπγθεληξψζεη ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ελψ 

παξάιιεια ζα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

ψζηε λα ηνπο ελεκεξψζεη αιιά θαη λα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο 

ηδέεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ γνλέσλ – θαηνίθσλ ηεο πφιεο καο. Ο Γήκνο 

Αγίαο Παξαζθεπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ 
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επθνιφηεξε θαη πιεζηέζηεξε πξφζβαζή ηνπο ζηα θέληξα (ζρνιεία), ζα νξίζεη ηα 

ζρνιεία φπνπ ζα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα. Απηφ ζα γίλεη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θαη ηελ πξνεγνχκελε ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ 

Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα θαη κε ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην ηκήκα ηνπ Γήκνπ καο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ 

αλάδνρν, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη λα δηεθπεξαηψζεη ην πξφγξακκα, κε ζηφρν, αθελφο 

λα πξνζθέξεη ζηήξημε θαη αθεηέξνπ επνπηεία γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΗ ΧΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Υξφλνο πξνεηνηκαζίαο θαη νξγάλσζεο απφ ην Σκήκα Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Πνιηηηζκνχ ηνπ δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο: Γχν (2) κήλεο. 

 Γηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Α' ΟΜΑΓΑ: έμη εβδνκάδεο ρσξηζκέλεο 

ζε δχν πεξηφδνπο  ιεηηνπξγίαο:  Α' πεξίνδνο απφ 17/06/20 έσο 07/07/20 (ηξεηο 

εβδνκάδεο) θαη  Β' πεξίνδνο απφ 08/07/20 έσο 28/07/20 (ηξεηο εβδνκάδεο). 

Χξάξην Λεηηνπξγίαο 07:00 -16:00 

 Γηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Β' ΟΜΑΓΑ: ηξεηο εβδνκάδεο ιεηηνπξγίαο 

απφ 17/06/20 έσο 07/07/20. Χξάξην Λεηηνπξγίαο 08:00 -13:30  

       

ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σα παηδηά ζα πξνζέξρνληαη θαη ζα απνρσξνχλ κε δηθφ ηνπο κεηαθνξηθφ κέζν θαη ζα 

απαηηείηαη γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ γηα λα απνκαθξπλζεί έλα παηδί απφ ην 

ρψξν πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα κε ην άηνκν πνπ ζα έρεη ζπκθσλεζεί απ’ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη γνλείο 

νθείινπλ λα δηεπθξηλίζνπλ εγγξάθσο ην φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ ζα παξαιακβάλεη 

θαζεκεξηλά ηα παηδηά απφ ην ρνιηθφ Κέληξν ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξήζηα θφξκα παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ησλ παηδηψλ 

φπσο θαη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δείγκα 

απηήο. 

 

ΖΜΔΡΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εκεξήζην σξνιφγην πξφγξακκα 

απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη αλαιπηηθφ εκεξήζην πξφγξακκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλεη θαη γηα ηελ Α' ΟΜΑΓΑ θαη γηα ηελ Β' ΟΜΑΓΑ. 

 

ΥΧΡΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Οη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα λα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα θαη ζεσξνχληαη σο νη 

θαηαιιειφηεξνη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πεξηιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

νη ρψξνη ησλ Γεκφζησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο πφιεο καο. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ 

ρνιείσλ πνπ ζα νξηζηνχλ σο θέληξα θξίλεηαη, ηφζν σο πξνο ηνπο ρψξνπο πνπ 

δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία, φζν θαη σο πξνο ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη γεσγξαθηθά ζηελ 

πφιε, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε θαη πιεζηέζηεξε ε πξφζβαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηα θέληξα (ζρνιεία). 

Θα νξηζηνχλ σο θέληξα έμη (6) ζρνιεία γηα ηελ Α' Οκάδα θαη έλα (1) θέληξν γηα ηελ Β' 

Οκάδα, αλάινγα θαη κε ηηο αηηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή πνπ δηαζέηνπλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΔΡΗΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ΟΜΑΓΑ Α' + 

ΟΜΑΓΑ Β') 

Σν Θεξηλφ Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

έλα πξφγξακκα εθπαηδεπηηθφ, παηδαγσγηθφ θαη ςπραγσγηθφ θαη θπξίσο λα ζηεξίδεηαη 

ζηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ. 

 Σν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο γηα ηελ Α' 

ΟΜΑΓΑ: 

Α) Αζθαινύο θύιαμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζηα 

θέληξα κε πξνζέιεπζε απφ 07:00 έσο 09:00 ην πξσί θαη απνρώξεζήο ηνπο απφ 

ηα εθπαηδεπηηθά θέληξα απφ 14:00 έσο 16:00. Ζ θχιαμε ζα βαζίδεηαη ζηελ πνηνηηθή 

απαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ, ε νπνία ζα ζπληνλίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

Β) Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο, πνπ ζα είλαη θαη ην θπξίσο κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Θεξηλήο Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο». Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα είλαη: 

 Δθπαηδεπηηθέο φπσο: Γλσξηκία κε επαγγέικαηα, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο, γλψζεηο  

θπθινθνξηαθήο αγσγήο, θ.α. Πεξηβαιινληηθή Δπηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθχθισζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηα παηδηά. 

 Αζιεηηθέο φπσο: Κνιχκβεζε, βφιετ, ηνμνβνιία, πεδνπνξίεο θ.ι.π. ζε ζπλδπαζκφ 

κε αζιεηηθά παηρλίδηα ή αζιεηηθνχο αγψλεο θαη άιια. 

 Πνιηηηζηηθέο φπσο: Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο κε Αξραηνινγηθφ θαη Ηζηνξηθφ 

ελδηαθέξνλ, Αγγεηνπιαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ελαζρφιεζε κε θαηαζθεπέο, επαθή 

κε ηελ Διιεληθή Λνγνηερλία, κνπζηθή θαη άιια. 

 Γεκηνπξγηθέο φπσο ελαζρφιεζε κε θαηαζθεπέο, ην ηξαγνχδη κε εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνπο παηδαγσγνχο θαη θαιιηηέρλεο. 

 Φπραγσγηθέο φπσο: ειεχζεξν παηρλίδη, παξαδνζηαθά παηρλίδηα, νκαδηθά 

παηρλίδηα πνπ εμνηθεηψλνπλ ηα παηδηά κε αλψηεξεο αμίεο απφ έκπεηξνπο 

παηδαγσγνχο θ.ι.π.  

 Δθδξνκέο: Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηξεηο εθδξνκέο αλά 

πεξίνδν εθ ησλ νπνίσλ ε κία θαη’ ειάρηζην ζα πξέπεη λα έρεη  πξννξηζκφ ζρεηηθφ κε 

ηελ θνιχκβεζε.  

 

 Σν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο γηα ηελ Β' 

ΟΜΑΓΑ: 

Α) Αζθαινύο θύιαμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζηα 

θέληξα  κε πξνζέιεπζε απφ 08:00 έσο 08:30 ην πξσί θαη απνρώξεζήο ηνπο 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ θέληξν 13:00 έσο 13:30. Ζ θχιαμε ζα βαζίδεηαη ζηελ 

πνηνηηθή απαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ, ε νπνία ζα ζπληνλίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ.  

Β) Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο, πνπ ζα είλαη θαη ην θπξίσο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Θεξηλήο Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο». Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα είλαη: 

 Θεαηξηθφ Παηρλίδη 

 Δηθαζηηθά 

 Μνπζηθφ – θηλεηηθή αγσγή 

 Γπκλαζηηθή 

 Υνξφ 

 Οκαδηθά παηρλίδηα θ.α. 

 Δθδξνκή   
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Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο αλσηέξσ 

ζεκαηηθέο ελέξγεηεο – ελφηεηεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη θαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α' θαη 

γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β', πξνζθνκίδνληαο πέξαλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά πνπ ζεσξεί φηη ζα 

βνεζήζνπλ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ λα εθηηκήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ 

ζηηο πξναλαθεξφκελεο ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΤΝΘΔΖ ΟΜΑΓΧΝ 

Α' ΟΜΑΓΑ: Ο αλώηεξνο αξηζκόο παηδηώλ αλά νκάδα εξγαζίαο νξίδεηαη ζηα 20 

παηδηά κε θαη’ αληηζηνηρία ελόο (1) εηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηή. Παξάιιεια ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εθπαηδεπηψλ, ςπρνιφγσλ, 

παηδαγσγψλ, θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο θαη ινηπψλ εηδηθνηήησλ, θαη’ αλαινγία 

ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλεη. Παξάιιεια 

ζα πξέπεη λα έρεη έλα ππεχζπλν ζπληνληζηή γηα θάζε θέληξν (ζρνιείν) εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζα πξέπεη λα νξίζεη θαη έλα εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ θαη 

γεληθφ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα επνπηεχεηαη 

απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ. Οη εθπαηδεπηέο ζα βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, λα «κάζνπλ», λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ελφο θιίκαηνο αζθάιεηαο, νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη 

δεκηνπξγηθφηεηαο. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηειεηή ιήμεο – παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Β' ΟΜΑΓΑ: Ο αλώηεξνο αξηζκόο παηδηώλ αλά νκάδα εξγαζίαο νξίδεηαη ζηα 5 

παηδηά κε θαη’ αληηζηνηρία ελόο (1) εηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηή θαη πάληα ζχκθσλα 

κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

εθπαηδεπηέο – εκςπρσηέο πνπ έρνπλ εηδηθέο ζπνπδέο θαη εκπεηξία ζηελ εηδηθή 

αγσγή θαη λα δηαζέηεη εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ δύν(2) επηπιένλ 

αηφκσλ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ παξακνλή 

ηνπο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα, θαη’ αλαινγία ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλεη. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη έλα (1) ππεχζπλν 

ζπληνληζηή ζην θέληξν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Β’ ΟΜΑΓΑ, ν νπνίνο 

ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην αξκφδην Σκήκα ηνπ Γήκνπ καο. 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (ΟΜΑΓΑ Α' + ΟΜΑΓΑ Β') 

Δπεηδή ην έξγν αθνξά ζε ηδηαίηεξα επαίζζεηε νκάδα πιεζπζκνχ (κηθξά παηδηά) 

θξίλεηαη  απαξαίηεηε ε δηαζθάιηζε , κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, αθελφο ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

αθεηέξνπ ηεο νπζηαζηηθήο επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη απαηηείηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν ε πξνζθφκηζε φζσλ ζηνηρείσλ θξίλεη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηεο 

επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ:  

1. Ο αλάδνρνο κεηνδφηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη εηαηξία, θπζηθφ 

πξφζσπν ή έλσζε / θνηλνπξαμία κε πξνυπεξεζία θαη εκπεηξία ζε ίδηα πξνγξάκκαηα 

θαη λα έρεη πινπνηήζεη αληίζηνηρα Θεξηλά Πξνγξάκκαηα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο θαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α' θαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β', ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε δηαηππσκέλε επηηπρία απφ ηνπο θνξείο πνπ 

ζπλεξγάζηεθαλ.  

2. Δπηπξνζζέησο θαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α' θαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β', ν θάζε 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη: 
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 Να πξνζθνκίζεη νινθιεξσκέλν εκεξήζην πξφγξακκα γηα ην θάζε θέληξν 

(ζρνιείν), πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε.  

 Να θαιχπηεη θαη νηθνλνκηθά ηε ζπλεξγαζία κε εηδηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα, κνπζεία 

ή άιινπο θνξείο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εκεξήζην πξνγξακκαηηζκέλν 

πξφγξακκα θαη ζα επηζθέπηνληαη ηα παηδηά. 

 Να θαιχπηεη ηηο κεηαθνξέο ησλ παηδηψλ ζηα εηδηθά θέληξα πνπ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα. 

 Να αλαιάβεη ηελ αζθάιηζε ησλ παηδηψλ γηα ηηο ψξεο θαη εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Να αλαιάβεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο θζνξέο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Να αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ην πξφγξακκα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλακλεζηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ ζα απνλεκεζνχλ 

ζηα παηδηά θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο. 

 Να αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε κίαο «Σειεηήο Λήμεο – 

Παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο» , πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ παηδηψλ κέζα ζε έλα 

θιίκα ενξηαζηηθφ. Ο αλάδνρνο κεηνδφηεο ζα πξέπεη επίζεο λα θξνληίζεη ψζηε ε 

ηειεηή ιήμεο λα πεξηιακβάλεη α) «θέξαζκα» β) θσηνγξαθηθή θάιπςε , πεξίπνπ 

40 θσηνγξαθίεο θαη γ) ερεηηθή θάιπςε.  

       Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

102.960,00€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                                   

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                              
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                       
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ (ΟΜΑΓΑ Α' + ΟΜΑΓΑ Β') 2020 
 

 

3. ΟΜΑΓΑ Α': Έμνδα δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο 

εκεξήζηαο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο έσο ηνπ πνζνχ 

 

7,98€ Υ 800 (ζπκκεηνρέο) Υ 15 (εκέξεο) 

 ζχλνιν: 95.760,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

 

4. ΟΜΑΓΑ Β': Έμνδα δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο 

εκεξήζηαο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο έσο ηνπ πνζνχ 

 

40,00€ Υ 12 (ζπκκεηνρέο) Υ 15 (εκέξεο) 

 ζχλνιν: 7.200€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 
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 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 102.960,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) 

Ο γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό 

ησλ 83.032,26€ πιένλ Φ.Π.Α. 24%.: 19.927,74€ κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα 

αχμεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλά πεξίνδν έσο θαη 10% γηα ηελ νκάδα Α' 

9.576,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (Α' ΠΔΡΗΟΓΟ: 7.182,00€ θαη Β' 

ΠΔΡΗΟΓΟ 2.394,00€) θαη έσο θαη 20% γηα ηελ νκάδα Β΄  1.440,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν 

αξηζκφ παηδηψλ. 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                              
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                       
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

 

 

Σίηινο Γηαγσληζκνύ : 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 2020  

 

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

Α΄ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

α. Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αθνξνχλ θάζε είδνο παξερφκελεο ππεξεζίαο πνπ πιεξνί 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ..Τ. θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

β. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δεηνχκελεο ππεξεζίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

Δ..Τ. θαη πάζα αηηεζείζα δαπάλε κε ξεηψο αλαθεξφκελε πιελ φκσο αλαγθαία γηα 

ηελ πιήξε έληερλν θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο φξνπο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

γ. Έμνδα δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξηλνχ πξνγξάκκαηνο εκεξήζηαο 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 83.032,26 € πιένλ 24% Φ.Π.Α.19.927,74€ κε δηθαίσκα 

πξναίξεζεο γηα αχμεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλά πεξίνδν έσο θαη 10% γηα ηελ 

νκάδα Α' 9.576,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (Α' ΠΔΡΗΟΓΟ: 7.182,00€ θαη Β' 

ΠΔΡΗΟΓΟ 2.394,00€) θαη έσο θαη 20% γηα ηελ νκάδα Β΄ 1.440,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν αξηζκφ 

παηδηψλ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                              
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                       
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                 
Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο πξνθεξχζζεη αλνηθηό δεκόζην ειεθηξνληθό 

δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά γηα ην 

ζχλνιν ηεο εξγαζίαο γηα ην «ΘΔΡΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ 2020»(ΟΜΑΓΑ Α' + ΟΜΑΓΑ Β'), κεηά από 

ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ βάζεη ηνπ Ν.4412/16 Ζ 

πξνθεξπζζόκελε ζύκβαζε έρεη πξνϋπνινγηζκό 83.032,26€, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα αχμεζε ηεο 

παξνρήο ππεξεζίαο αλά πεξίνδν έσο θαη 10% γηα ηελ νκάδα Α': 9.576,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (Α' ΠΔΡΗΟΓΟ: 7.182,00€ θαη Β' ΠΔΡΗΟΓΟ 

2.394,00€) θαη έσο θαη 20% γηα ηελ νκάδα Β΄ 1.440,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν αξηζκφ παηδηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν.4412/16 

 Σνπ Ν.3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 Σνπ Ν.3548/ΦΔΚ 68 Α’/20-03-2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σνπ Ν.3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-07-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθά αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΗΡΑ ΗΥΤΟ ΣΔΤΥΧΝ 

Σα ηεχρε δεκνπξαηήζεσο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελ πεξηπηψζεη δε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ εηο απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ σο άλσ ηεπρψλ 

θαζνξίδεηαη σο θάησζη: 

 

Γηαθήξπμε 

Σερληθή πεξηγξαθή 

Σηκνιφγην 

Πξνυπνινγηζκφο 

Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ πξνθεξπζζφκελε ζχκβαζε έρεη πξνυπνινγηζκφ 83.032,26€, πιένλ 24% 

Φ.Π.Α.19.927,74€  ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 102.960,00€, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα 

αχμεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο αλά πεξίνδν έσο θαη 10% γηα ηελ νκάδα Α' 9.576,00 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (Α' ΠΔΡΗΟΓΟ: 7.182,00€ θαη Β' ΠΔΡΗΟΓΟ 

2.394,00€) θαη έσο θαη 20% γηα ηελ νκάδα Β΄ 1.440,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. αλαινγηθά κε ηνλ αξρηθφ πξνθεξπζζφκελν αξηζκφ παηδηψλ. 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ίδηνπο πόξνπο. ηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο έρεη πξνβιεθζεί 

αληίζηνηρε πίζησζε κε Κ.Α.15.6473.02 «Θεξηλφ Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο». 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΔΧ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο Γήκνο Αγίαο παξαζθεπήο  πξνθεξχζζεη ηελ επηινγή αλαδφρνπ, κε αλνηθηό 

ειεθηξνληθό δηαγσληζκό θαη κε θξηηήξην επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

πξνζθνξά κεηά απφ ηερληθννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε βάζεη ηνπ Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΓΓΤΖΔΗ 

Κάζε πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ιεηηνπξγεί 

λφκηκα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη έρεη απηφ ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία 

ησλ θξαηψλ κειψλ, χςνπο 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ 

Έξγνπ (1.660,65 επξώ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ζα αλαθέξεη ξεηά ηελ 

πιήξε επσλπκία ηνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ , θαη ηελ επσλπκία ηεο 

δεκνπξαηνχζαο αξρήο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα 

(1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, ε νπνία θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο δηακνξθσζείζαο δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ρσξίο 

Φ.Π.Α.  

Σα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ πνπ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ηνπ ηδίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εθδφζεσο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζ΄ απηφλ κελ πνπ 

θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζηνπο δε ινηπνχο κε αίηεζή ηνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ελψζεσο ην παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο κπνξεί λα θαιχπηεηαη είηε κε κία , είηε κε ην άζξνηζκα πεξηζζφηεξσλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Καζεκία φκσο απφ απηέο πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα εθ ηνπ λφκνπ Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ , ε νπνία ζα είλαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην ηκήκα θαη  ζα παξαιάβεη ζην ζχλνιφ ηνπ ην έξγν ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ηα παξαδνηέα απηνχ, ζπληάζζνληαο κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ ην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

   

ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε & θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 

ηνπ Γήκνπ έρεη πξνβιεθζεί αληίζηνηρε πίζησζε κε Κ.Α 15.6473.02 “ Θεξηλφ 

Πξφγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο”. 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη σο εμήο: 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζθνκηζζνχλ έγθαηξα απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή φια 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηνπ Κψδηθα Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ. 

 

(απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο  δηαθήξπμεο) 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

1. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  
 

1.1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε 

νπνία ζπζηήλεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνχ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερληθννηθνλνκηθή 

άπνςε, πξνζθνξά. 

 

1.2. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ, γηα ηελ 

επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ, ζα γίλεη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα θαη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: 

ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Α/Α Κξηηήξην Βαζκνινγίαο Τπνςήθησλ Αλαδόρσλ 
«Θεξηλό Πξόγξακκα Ζκεξήζηαο Γεκηνπξγηθήο 
Απαζρόιεζεο Παηδηώλ έηνπο 2020» ΟΜΑΓΑ Α' 

+ ΟΜΑΓΑ Β'   

πληειεζηήο 
Βαξχηεηαο 

ΚΑ1  ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ - ΔΜΠΔΗΡΗΑ – 
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ   
 

20 % 

ΚΑ2 ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΑΡΟΥΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ – 
ΔΠΑΡΚΔΗΑ & ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ ΟΜΑΓΑ 
ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

20% 

ΚΑ3  ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΦΖΝΔΗΑ ΣΖ 
ΠΡΟΣΑΖ (ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ) 
 

30 % 

ΚΑ4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ 
ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΟΤ  (ΓΗΑ 
ΚΑΘΔ ΟΜΑΓΑ ΞΔΥΧΡΗΣΑ) 

30% 

  
100 % 

1.3.  Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 

βαζκνχο. Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλόκελν ηνπ 

επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ. 
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Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ θξηηεξίσλ.  

          Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (Ui )ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν:  

               Ui = ζ1 x ΚΑ.1  +  ζ2 x ΚΑ.2  +  ζ3 x ΚΑ.3 +  ζ4 x ΚΑ.4 

ζ= ζπληειεζηήο θξηηεξίνπ 

ΚΑ =Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο 

1.4. ηηο πεξηπηψζεηο ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ειέγρνληαη 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο αζξνηζηηθά. 

1.5. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

(ππνρξεσηηθέο θαη κε ππνρξεσηηθέο). Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 

βαζκνύο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δπίζεο κεηψλεηαη κέρξη 80 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη νη 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ δελ αθνξνχλ ζε απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε πξνζθνξά έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο ηερληθά απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ έζησ θαη ζε έλα θξηηήξην 

βαζκνινγεζνχλ θάησ ηεο βάζεο (50 βαζκνχο) πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

θξηηεξίσλ, απνξξίπηνληαη. 

1.6. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο 

πξνζθνξάο ε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηα αθφινπζα: 

 Έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  

 Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο  

 Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο 

πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Λi = 80 x ( Ui / Umax ) + 20 x (Kmin/Ki) φπνπ: 

    Umax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

    Ui ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i 

    Kmin   ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

    Κi ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

    Λi  ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο i, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα δχν  

δεθαδηθά ςεθία.   

          Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Λ. 

 
        Αγία Παξαζθεπή  20/02/2020 

                                    ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ζ Πξνηζηακέλε                                                                  Ζ Γηεπζχληξηα                                        
ηνπ Σκήκαηνο  
 
Σδαλή Αγγειηθή                                                                      Γθίλε Αλησλία                                   
                        
 Ζ πληάμαζα 
 
                                                                                                                       
Κσλζηαληάξα Αγγειηθή 

(απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο  ππ’ αξηζ......... / 2020 δηαθήξπμεο) 
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    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 
 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

 
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Γήκν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

Promitheus ESPDint ( https://espdint.eprocurement.gov.gr   ) θαη ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

παξφλ άξζξν θαη ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε. 

Παξαπέκπνπκε επίζεο ζην έγγξαθν 1) espd-request.pdf θαζψο θαη ζην ζρεηηθφ 2) 

espd-request.xml αξρείν πνπ έρνπκε αλαξηήζεη ζηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ:www.agiaparaskevi.gr (εθεκεξίδα 

ππεξεζίαο πξνθεξχμεηο) 

 
 

Γ. Οξίδεη ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ σο εμήο:  

   

     ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

          ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. Σδαλή Αγγειηθή  –  ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ-Πξόεδξνο 

2. Οηθνλνκίδνπ Λακπξηλή – ΣΔ Δξγνζεξαπεπηψλ  

3. Κσλζηαληάξα Αγγειηθή -  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ  

          

        ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

1. Γθίλε Αλησλία  - ΠΔ – Κνηλσληνιφγσλ  

2. Ξελνχιε Γεσξγία –  ΣΔ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ 

3. Γεκεηξαθνπνχινπ Ησάλλα  – ΓΔ Γνηθεηηθνχ  

 
Αληηπξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ε Οηθνλνκίδνπ Λακπξηλή. 

 
 

Η παπούζα απόθαζη πήπε ηον απιθμό 40 / 2020 

 

 

   Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ- ΓΖΜΑΡΥΟ                                     ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                                                    

                                                                                  Β. άξθνπιαο 

       Βαζίιεηνο   Ενξκπάο                                         Η. Αξγπξφο 

                                                                                   Ν. Μαιάκνο 

                                                                    Ν. Κσβαίνο-Νηνχζθνο 
                                                                                   Γ.  Οηθνλφκνπ 
                                                                                    Η. ηαζφπνπινο 
                                                                                    Η. Μπισλάθεο 
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