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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Πολιτιστικός Οργανισµός του ∆ήµου Νέας Σµύρνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε
κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά, για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ», προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016, ποσού 73.800,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις
διατάξεις των:
• Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ-11/Α/15-01-1980) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων) και των Εγκυκλίων 2/11-1-07 &
29/3-4-2007 του ΥΠΕΣ∆Α µε θέµα «Παροχή Υπηρεσιών»
• το Ν.2362/1995 (άρθρο 82 και άρθρο 83 παρ. 1) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ΥΑ35130/739/09.08.2010 του Υπουργείου
Οικονοµίας για τα χρηµατικά όρια
• Το υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄) απόφασης Υπουργού
Οικονοµικών.
• N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
• Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
• Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
• Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
• Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 27/04/2016 και ώρα 12:00 µ.µ. στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆.
«Πολιτιστικός Οργανισµός» ∆ήµου Νέας Σµύρνης, Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος όροφος, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών του Ν.Π.∆.∆. Οι
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προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. από την εποµένη της δηµοσίευσης έως και τις
26/04/2016 και ώρα 12:00µ.µ. (λήξη επίδοσης των προσφορών).
2.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης προσφορών:
α. Κατά της συµµετοχής προσφέροντα στο διαγωνισµό ή κατά της νοµιµότητας της διενέργειας ως
προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης
των προσφορών και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
β. Επίσης µετά την ανακοίνωση αποτελέσµατος που προκύπτει από την αξιολόγηση των προσφορών
µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Οι ενστάσεις καταθέτονται στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και
απευθύνονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης προσφορών. Επισηµαίνεται
ότι ενστάσεις που υποβάλλονται µε άλλο τρόπο δεν λαµβάνονται υπόψη.
2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ανοικτή, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική
επάρκεια και εµπειρία.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή
περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί
που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα
σηµείο, τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν
την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την
Προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
2.4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Αντίτυπο λεπτοµερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισµού
διατίθενται στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης Ελ. Βενιζέλου 16
(7ος όροφος) τηλ.: 2132025923-927 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-14:00. Η απόφαση
περί της έγκρισης των όρων της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους τις κλειστές
προσφορές (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) έως την ηµεροµηνία λήξης επίδοσης των
προσφορών.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Οργανισµός» του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης (Ελ. Βενιζέλου 16, 7ος όροφος), από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης
προσφορών, όπως έχει ορισθεί.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείµενο του αναδόχου είναι να σχεδιάσει το περιεχόµενο, να οργανώσει και να υλοποιήσει για
λογαριασµό του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Οργανισµός» το «Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
για παιδιά» όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά και να συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του
στόχου του προγράµµατος.
ΑΡΘΡΟ 5 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή
κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν επαγγελµατική
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δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997.
Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά πρέπει
αποδεδειγµένα να έχουν υλοποιήσει ανάλογες συµβάσεις. Επίσης, αποδεδειγµένα να ασχολούνται µε
τον σχεδιασµό και εκπόνηση εκπαιδευτικών, δηµιουργικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και
προγραµµάτων βιωµατικού χαρακτήρα για παιδιά. Όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει
να αποδείξουν µε στοιχεία (φορολογικά, επιµελητήριο, βεβαιώσεις και κατάσταση εκτέλεσης
παρόµοιων εργασιών κ.α.) την επαγγελµατική τους αξιοπιστία και εµπειρία στο σχεδιασµό και την
υλοποίηση αντίστοιχων Προγραµµάτων, την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση,
καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες.
Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις
προϋποθέσεις που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες.
Να διαθέτουν την κατάλληλη εµπειρία – τεχνογνωσία, αποτελεσµατικότητα, αξιοπιστία στην
παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και
δηµιουργικών βιωµατικών προγραµµάτων για παιδιά σε ΟΤΑ ή άλλα Ν.Π.∆.∆. η οποία να
τεκµηριώνεται από περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους εργασιών την τελευταία
τουλάχιστον τριετία, οι οποίες να οδήγησαν σε εγκεκριµένες πράξεις.
Η εµπειρία της οµάδας έργου και του υπευθύνου έργου να είναι ανάλογη µε το αντικείµενο του
έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος.
Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους ή άλλης
αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται
β)Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου, ή του διαχειριστή ή του Προέδρου
(προκειµένου περί Α.Ε.) µε ανάλογο περιεχόµενο.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να
καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού και τα κάτωθι:
Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους
όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία, τα οποία
θα απαριθµεί αναλυτικά, είναι αληθή. ∆ιευκρινίζεται ότι η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, δεν
απαιτείται όταν προσέρχονται οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι-προσφέροντες και είναι εφοδιασµένοι µε το
δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86.
Σε περίπτωση εταιρειών πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος
οργάνου ή του Νόµιµου Εκπροσώπου του προσφέροντος µε το οποίο:
α) Εγκρίνεται η συµµετοχή στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η
συµµετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισµό και η υποβολή κοινής προσφοράς µε τις λοιπές
εταιρείες µέλη της ένωσης.
β) Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει
την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του
διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
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Οι Ενώσεις προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
καταθέσουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε ¨πρόσωπο¨ που συµµετέχει στην
ένωση.
Βεβαιώσεις τραπεζών για πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή αντίγραφο ή απόσπασµα του
ισολογισµού της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της τελευταίας τουλάχιστον τριετίας. Από τα προαναφερόµενα επίσηµα οικονοµικά στοιχεία θα
πρέπει να προκύπτει ότι η εταιρεία δεν εµφάνισε ζηµία σε κανένα από τα εν λόγω τρία έτη. Εάν η
επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τις προσφερόµενες
υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών,
υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά
το διάστηµα αυτό.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Α. Φυσικά Πρόσωπα
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
εγγεγραµµένος σε οικείο Επιµελητήριο, επαγγελµατικό µητρώο.
Β. Τα Νοµικά Πρόσωπα
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
εγγεγραµµένος σε οικείο Επιµελητήριο, Επαγγελµατικό Μητρώο.
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Έγγραφα Εκπροσώπησης, δηλαδή τα δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και
εκπροσώπησης, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)
εν ισχύ, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους.
Γ. Συνεταιρισµοί
1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό
A.E. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Βεβαίωση
αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, δηλαδή τα δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης,
νοµιµοποίησης και εκπροσώπησης τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο
καταστατικό, ΦΕΚ κλπ) εν ισχύ, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε
την υπογραφή τους. Επί ποινή αποκλεισµού, θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί µη
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα µήνα πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.
Προσφέροντες θα συµπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισµού στο φάκελο ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής την Τεχνική τους Προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί και θα περιλαµβάνει:
1. Προφίλ - βιογραφικό.
2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, απόλυτα συναφών µε την
προκηρυσσόµενη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, τα οποία υλοποίησαν τουλάχιστον κατά την
προηγούµενη τριετία.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τις ονοµασίες ευρωπαϊκών προγραµµάτων ή τους
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή εφ’ όσον αυτοί δεν
µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνο στην Αγγλική.
Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβληµα κάθε υποψηφιότητας συνοδεύεται από
συνοδευτική επιστολή (cover letter), για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα πρέπει επίσης να
αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει:
Α) τον προσφέροντα: την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος ή τις επωνυµίες και τις
διευθύνσεις των µελών της ένωσης,
Β) τον αποδέκτη: Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Οργανισµός» ∆ήµου Νέας Σµύρνης
Ελ. Βενιζέλου 16. Νέα Σµύρνη, 17121.
Υπόψη: Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε θέµα:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ».
Γ) την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στην Προκήρυξη.
Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού θα περιλαµβάνει τρεις (3) επίσης
σφραγισµένους φακέλους ως εξής:
1. Φάκελο µε ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής». Τοποθετούνται η εγγύηση συµµετοχής καθώς
και το σύνολο των ζητούµενων δικαιολογητικών.
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2. Φάκελο µε ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», η οποία θα αξιολογηθεί σύµφωνα µε τα όσα
περιγράφονται στη Τεχνική έκθεση και θα περιλαµβάνει πέραν των άλλων:
α) Αναλυτικό Προφίλ – βιογραφικό του προσφέροντα.
β) Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόµοιων συµβάσεων µε το
προκηρυσσόµενο έργο, τα οποία υλοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τουλάχιστον τριετία,
συνοδευόµενα από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών.
γ) Κατάσταση του προσωπικού θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή (επιθεώρηση εργασίας), στην
οποία να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο καθώς και δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, από
την οποία να προκύπτει η εµπειρία και η επάρκεια των µόνιµων στελεχών, (ο αριθµός των οποίων
πρέπει να απαρτίζεται από 5 άτοµα τουλάχιστον), του παρόχου υπηρεσιών για την οργάνωση και
εκτέλεση του έργου.
δ) Αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας εκπόνησης και του τρόπου οργάνωσης του Έργου από
τον Προσφέροντα. Από την ανωτέρω περιγραφή πρέπει να προκύπτει λεπτοµερής σχεδιασµός του
αντικειµένου, η καταγραφή των απαιτήσεων βάσει της Τεχνικής Έκθεσης, η ανάπτυξη κατάλληλου
τρόπου µεθοδολογικής προσέγγισης, η χρήση κατάλληλου εξοπλισµού.
ε)Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, καθώς και των µελών της Οµάδας Εκτέλεσης του Έργου. Η
κατάλληλη τεχνογνωσία εξειδικεύεται µε την περιγραφή της σύνθεσης της προτεινόµενης Οµάδας
Έργου και Υπευθύνου Έργου του Προσφέροντα µέσω αναλυτικών βιογραφικών σηµειωµάτων. Από
τα βιογραφικά σηµειώµατα πρέπει να τεκµηριώνεται η επάρκεια και η εµπειρία των µόνιµων
στελεχών της Οµάδας Έργου και των εξωτερικών συνεργατών (αν υπάρχουν), οι ειδικότητες
τους και η εξειδίκευσή τους σχετικά µε το αντικείµενο του Έργου.
στ) Σχέδιο άµεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση έκτακτων συµβάντων (όπως µια
πληµµύρα, πυρκαγιά, σεισµό).
3. Φάκελο µε ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Συµπληρωµένο το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
της Υπηρεσίας ολογράφως και αριθµητικά, µε τις προσφερόµενες τιµές σε δύο αντίτυπα.
Στην περίπτωση ένωσης επισυνάπτεται Πινάκιο Κατανοµής Αµοιβής υπογεγραµµένο από όλους τους
συµµετέχοντες.
Στην συνολική τιµή της προσφοράς περιλαµβάνονται το σύνολο των επιβαρύνσεων και φόρων του
προσφέροντος, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Οι σελίδες της οικονοµικής προσφοράς θα είναι αριθµηµένες και υπογεγραµµένες από τους
διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους.
Η συνολική τιµή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των
προσφορών.
Αρνητικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι επί ποινή αποκλεισµού θα
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) µήνες προσµετρούµενους από
την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα απευθύνει
σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής
τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο
µόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του
προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής
προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα υποβάλει τα Πρακτικά και όλα
τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην Προϊσταµένη Αρχή για την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι
έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών,
καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά
ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Επισηµαίνεται ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο
διαγωνισµό, το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, εκτός και αν λόγω νεώτερων νοµοθετικών ρυθµίσεων (νόµοι,
εγκύκλιοι, αποφάσεις) απαιτείται.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου
της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση
του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της
εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Μέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την
Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης,
προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα
νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση.
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται έως 5% του
προϋπολογισµού του Έργου δίχως Φ.Π.Α. (άρθ. 157 του Ν. 4281/2014).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη,
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος ισχύος
της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από το συµβατικό
χρόνο διάρκειας του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την
οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις
προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. Αν περάσει η ως άνω προθεσµία των δεκαπέντε
(15) ηµερών χωρίς να παρουσιασθεί, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο, και ενδεχοµένως
αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισµού στον επόµενο κατά σειρά βαθµολογίας διαγωνιζόµενο.
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Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα χωρίς περαιτέρω υποχρέωση:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των
όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα
είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του έργου θα ορισθεί από τον ∆ήµο Νέας
Σµύρνης Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του «έργου», η οποία θα παραλαµβάνει
τµηµατικά και στο σύνολό του το έργο του Αναδόχου και τα παραδοτέα αυτού, συντάσσοντας µε την
ολοκλήρωσή του το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 15 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους. Στον Οικονοµικό Προϋπολογισµό έτους 2016 του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Οργανισµός» ∆ήµου Νέας Σµύρνης έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση του
Κ.Α. 15.6471.0001. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:
Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά, από το Ταµείο των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθούν έγκαιρα από µέρους του προµηθευτή όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των ενταλµάτων πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του
Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση, µόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά
ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Σε περίπτωση
υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της
Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τµήµα που δεν εκχωρήθηκε.
ΑΡΘΡΟ 17 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας πέντε (5)
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ηµερών από λήψεως του σχετικού
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η
αποδοχή του αιτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 18 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο
επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
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γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
ΑΡΘΡΟ 19 – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 & του Ν. 3548/07.
Παράλληλα, η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης (Ελ.
Βενιζέλου 14), στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Τα έξοδα των δηµοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού βαρύνουν τον
Ανάδοχο.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Κ.Α. 15.6471.0001 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ: 73.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ.: 213 2025922-926
ΑΡ.FAX: 210 9310408
ΗΛ. ∆/ΝΣΗ: politistika@0149.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Νέας Σµύρνης στο πλαίσιο της Κοινωνικής του
Πολιτικής, προτίθεται να εφαρµόσει πρόγραµµα Θερινής ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, για παιδιά σε
∆ηµοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
Σκοπός του κοινωνικού προγράµµατος αυτού, είναι η στήριξη των οικογενειών και η προσφορά
δηµιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά. Το πρόγραµµα της Θερινής ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης, έχει σαν στόχο να προσφέρει ηµερήσια δηµιουργική απασχόληση ψυχαγωγίας και
γνώσης µέσα από διάφορες δραστηριότητες βιωµατικού χαρακτήρα.
Το πρόγραµµα θα αρχίσει στις 16 Ιουνίου 2016 και θα διαρκέσει πέντε (5) εβδοµάδες, µε στόχο να
καλύψει τις ανάγκες 400 µε 500 παιδιών, σε τρία (3) σχολικά συγκροτήµατα της πόλης µας, όπου θα
λειτουργήσουν ως κέντρα εφαρµογής του προγράµµατος.
Πιστεύουµε στην ανταπόκριση και συµµετοχή των κατοίκων της πόλης µας, στο πρόγραµµα αυτό,
ώστε να αποτελέσει το έναυσµα για τη συνέχιση και τη διεύρυνση, αυτής της προσπάθειας.
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Το Θερινό Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, θα βασιστεί στην ενεργό συµµετοχή των
παιδιών, µέσα από προγράµµατα και δραστηριότητες βιωµατικού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά
γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, µαθαίνουν να συνεργάζονται, να
επικοινωνούν και να εκφράζονται δηµιουργικά. Στο πρόγραµµα θα συµµετέχουν παιδιά ηλικίας 6 έως
12 ετών.
Οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τα παιδιά, να διευρύνουν τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις
ικανότητές τους και να λειτουργήσουν µέσα σε οµαδικό πνεύµα.
Το Θερινό Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης εξοικειώνει τα παιδιά µε την καλλιτεχνική
δηµιουργία και τον Πολιτισµό, µε ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες αναπτύσσουν τη φαντασία
και την κριτική σκέψη, µαθαίνοντας να εκφράζονται µέσα από το λόγο, την κίνηση, τη µουσική, το
τραγούδι και άλλα στοιχεία των εικαστικών τεχνών. Οι θερινές εκδηλώσεις θα περιλαµβάνουν
δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε µουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, εκδροµές σε
θεµατικά πάρκα, αθλητικές, δηµιουργία διάφορων κατασκευών, ψυχαγωγικές και επιµορφωτικές
εκδηλώσεις.
Μέσα από το πρόγραµµα αυτό τα παιδιά θα διασκεδάσουν, θα αθληθούν και θα εκφραστούν µέσα
από διάφορες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα µπορέσουµε να παρέχουµε υποστήριξη στους
εργαζόµενους γονείς της πόλης µας µετά το κλείσιµο των σχολείων.
Αναλυτικότερα, το θερινό πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά είναι εκπαιδευτικό,
παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό και παράλληλα θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω ενότητες:
Α) Υπηρεσίες ασφαλούς φύλαξης, κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης 07:30 – 09:00 το
πρωί και κατά τη διάρκεια του χρόνου αποχώρησης των παιδιών, από τα εκπαιδευτικά κέντρα 13:00
– 15:00.
Η φύλαξη θα βασίζεται στην ποιοτική απασχόληση του παιδιού, η οποία θα συντονίζεται από
εξειδικευµένο προσωπικό, ενδεικτικά δύο (2) έως τεσσάρων (4) ατόµων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
αναλάβει την ασφάλιση των παιδιών, για τις ώρες και ηµέρες λειτουργίας του προγράµµατος.
Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν µε δικό τους µεταφορικό µέσο και θα απαιτείται
γραπτή συγκατάθεση των γονέων για να αποµακρυνθεί ένα παιδί από το χώρο, πριν την
προκαθορισµένη ώρα, µε το άτοµο που θα έχει συµφωνηθεί, απ’ την έναρξη του προγράµµατος.
Επίσης, κατά την έναρξη του προγράµµατος οι γονείς οφείλουν να διευκρινίσουν εγγράφως το όνοµα
του ατόµου που θα παραλαµβάνει καθηµερινά τα παιδιά, από το Σχολικό Κέντρο την ώρα
αναχώρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερήσια φόρµα παραλαβής και παράδοσης των
παιδιών.
Β) Απασχόληση προσωπικού στο πρόγραµµα
Τα προγράµµατα θα πρέπει να γίνονται από ειδικευµένους εκπαιδευτές, που θα βοηθούν τα
παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να µάθουν, να διασκεδάσουν και να
κοινωνικοποιηθούν, στο πλαίσιο ενός κλίµατος ασφάλειας, οµαδικού πνεύµατος και
δηµιουργικότητας.
Σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγράµµατος θα απασχοληθούν διάφορες ειδικότητες ατόµων όπως
κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι, καθηγητές, γυµναστές, δάσκαλοι χορού,
µουσικής και ζωγραφικής αλλά και βοηθοί γενικών καθηκόντων. Ενδεικτικά θα χρησιµοποιηθούν 35
έως 45 άτοµα από τις παραπάνω ειδικότητες. Επιπλέον των προαναφεροµένων εκπαιδευτών, ο
ανάδοχος θα πρέπει να έχει ένα υπεύθυνο επόπτη για κάθε σχολείο προκειµένου να εφαρµόζεται το
πρόγραµµα.
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Ο ενδεικτικός αριθµός στελεχών και οι ειδικότητες που απαιτούνται ηµερησίως ορίζονται ως εξής:
Α/Α
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
1
Κοινωνικοί λειτουργοί
3-5
2
Παιδαγωγοί
2-4
3
Νηπιαγωγοί
2-4
4
Ψυχολόγοι
2-4
5
Γυµναστές
3
6
Καθηγητές
3-4
7
∆άσκαλοι χορού
2
8
∆άσκαλοι µουσικής
2
9
∆άσκαλοι ζωγραφικής
2
10
Βοηθοί γενικών καθηκόντων
5
Γ) Εκδηλώσεις ∆ηµιουργικής Απασχόλησης, που θα είναι και το κυρίως µέρος του
«Προγράµµατος ∆ηµιουργικής Απασχόλησης». Το πρόγραµµα ενδεικτικά θα περιλαµβάνει
δραστηριότητες:
•
•
•

•
•

Εκπαιδευτικές όπως γνωριµία µε επαγγέλµατα, µουσικά όργανα κ.α.
Περιβαλλοντική επιµόρφωση σχετικά µε την ανακύκλωση και την καλλιέργεια της
οικολογικής συνείδησης στα παιδιά.
Πολιτιστικές όπως επαφές µε την Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Αγγειοπλαστικού
ενδιαφέροντος ή ενασχόληση µε κατασκευές, επαφή µε την Ελληνική Λογοτεχνία, µουσική
κ.α.
∆ηµιουργικές όπως ενασχόληση µε κατασκευές, το τραγούδι, το θέατρο, το χορό, µε ειδικά
εκπαιδευµένους παιδαγωγούς και καλλιτέχνες.
Ψυχαγωγικές όπως ελεύθερο παιχνίδι, παραδοσιακά παιχνίδια, οµαδικά παιχνίδια που
εξοικειώνουν τα παιδιά µε ανώτερες αξίες , από έµπειρους παιδαγωγούς κ.λπ.

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα διοργανωθεί γιορτή τελετής λήξης. Ο ανάδοχος
αναλαµβάνει τις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η γιορτή
λήξης του προγράµµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν ενδεικτικά, οργάνωση της ψυχαγωγίας των
παιδιών µε εµψυχωτές και κλόουν, παροχή µπαλονιών, φωτογράφιση και παροχή ηχητικής και
φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης.
∆) Εκδροµές, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει ενδεικτικά πέντε (5) έως (8) εκδροµές, ανάλογα και µε
τη διάρκεια του προγράµµατος. Ενδεικτικά, οι εκδροµές αφορούν:
•
•
•
•
•
•

επισκέψεις σε χώρους όπου προσφέρουν εξειδικευµένες γνώσεις όπως πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής, µουσείο µουσικών οργάνων κ.α.
επισκέψεις σε χώρους µε Αρχαιολογικό και Ιστορικό ενδιαφέρον
Θεµατικά πάρκα µε αθλητικές και βιωµατικές δραστηριότητες για παιδιά, όπως το Allou Fan
Park κ.α.
Πολιτιστικά πάρκα µε πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες
Εκδροµές σε ζωολογικούς κήπους όπως το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ώστε να έρθουν τα
παιδιά σε επαφή µε τα ζώα
Μουσεία και χώρους όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Πλανητάριο κλπ.

Ε) Μεταφορές, αφορούν τα έξοδα των εκδροµών. Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος θα καλύπτει
οικονοµικά τη συνεργασία, µε ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα, µουσεία ή άλλους φορείς που
συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα, που θα επισκέπτονται τα παιδιά, καθώς και τις δαπάνες
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µεταφοράς των παιδιών όπως τα εισιτήρια και τα πούλµαν µεταφοράς, στους χώρους των
επισκέψεων, που θα περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα.
ΣΤ) Αναµνηστικά συµµετοχής στο πρόγραµµα
Η δαπάνη περιλαµβάνει αναµνηστικά της συµµετοχής των παιδιών στο πρόγραµµα της ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης.
Ζ) Αναλώσιµα είδη, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στο Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης.
Ενδεικτικά, θα χρειαστεί γραφική ύλη καθώς και είδη χειροτεχνίας για τις καλλιτεχνικές δράσεις των
παιδιών στα Σχολικά Κτίρια τις ώρες λειτουργίας του προγράµµατος. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την
προµήθεια όλων των υλικών για το πρόγραµµα.
∆ιάρκεια του Προγράµµατος και ώρες λειτουργίας
Ηµεροµηνία Έναρξης του Προγράµµατος ορίζεται η Πέµπτη 16 Ιουνίου 2016.
Ηµεροµηνία λήξης του Προγράµµατος ορίζεται η Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.
Η συνολική διάρκεια του Προγράµµατος είναι πέντε (5) εβδοµάδες από ∆ευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες από 07:00 – 15:00. Ενδεικτικά, οι ώρες άφιξης των παιδιών είναι 07:30-09:00 και
αποχώρησης 13:00-15:00.
Χώροι Λειτουργίας του Προγράµµατος
Οι χώροι που προβλέπονται για να υλοποιηθεί το πρόγραµµα και θεωρούνται ως οι καταλληλότεροι
για να πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες αυτού, είναι οι χώροι των ∆ηµόσιων ∆ηµοτικών
Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Πόλης µας.
Η τελική επιλογή των Σχολείων που θα οριστούν ως κέντρα κρίνεται, τόσο ως προς τους χώρους που
διαθέτουν τα σχολεία, όσο και ως προς το σηµείο που βρίσκονται γεωγραφικά στην πόλη, ώστε να
είναι ευκολότερη και πλησιέστερη, η πρόσβαση των συµµετεχόντων στα σχολεία.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και θα
καλυφθεί από τον Κ.Α. 15.6471.0001, προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016 του Ν.Π.∆.∆.
«Πολιτιστικός Οργανισµός» ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες Φύλαξης
Απασχόληση προσωπικού
Εκδηλώσεις
Εκδροµές
Μεταφορές
Αναµνηστικά συµµετοχής στο πρόγραµµα
Αναλώσιµα
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΑΠΑΝΗ
9.756,10€
28.455,28€
5.691,06€
8.130,08€
4.065,04€
2.439,02€
1.463,42€
60.000,00€
13.800,00€
73.800,00€

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»

ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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