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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στις δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών
Κ.Π.Α.Η. κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα) τύπου μπουφέ ανά
διανυκτέρευση (τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (φόροι,
δασμοί, κλπ) καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου ή τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. και ο φόρος διαμονής (ν. 4389/2016
όπως ισχύει) θα καταβληθεί από τους εκδρομείς απευθείας στο κατάλυμα.
Άρθρο 1 - Προορισμός
Προορισμός ορίζεται το νησί της Τήνου.
Άρθρο 2 - Διάρκεια
Οι καλοκαιρινές διακοπές αφορούν σε 6 (έξι) διανυκτερεύσεις – 7 (επτά) ημέρες σε δίκλινα δωμάτια.
Άρθρο 3 - Γεωγραφική θέση
Το ξενοδοχείο πρέπει να βρίσκεται:
- Στο νησί της Τήνου.
- Σε απόσταση μικρότερη των 20 km από ιατρική μονάδα και σε κατοικημένη περιοχή, έτσι ώστε να είναι
εύκολη και άμεση η πρόσβαση των ηλικιωμένων ατόμων σε περίπτωση ανάγκης, καθώς και στον οικισμό
για περιπάτους.
- Πρέπει να είναι παραθαλάσσιο, σε απόσταση από 100 έως 150 μέτρα από την κοντινότερη, για κολύμπι,
αμμώδη παραλία.
Άρθρο 4 - Κτιριακές Προδιαγραφές, Δωμάτια Ξενοδοχείου
α) Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι τριών (3*) ή τεσσάρων (4*) αστέρων και να διαθέτει:
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- Πάνω από 100 δωμάτια.
- Πισίνα, κήπο, εστιατόριο.
- Ξαπλώστρες και ομπρέλες οι οποίες θα διατίθενται χωρίς χρέωση στους χώρους του ξενοδοχείου.
- Κατάλληλη υποδομή (ασανσέρ, ράμπες, κ.λ.π.) στους κοινόχρηστους χώρους και τα δωμάτια να
μπορούν να φιλοξενήσουν με άνεση και ασφάλεια ηλικιωμένα άτομα.
β) Τα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν:
- Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας.
- Μπάνιο.
- Κλιματισμό.
- Ψυγείο/mini bar.
- Βεράντα.
- Τηλεόραση.
- Τηλέφωνο.
- Να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία για την κατηγορία του
ξενοδοχείου.
Άρθρο 5 - Σίτιση, Ψυχαγωγία
Όσον αφορά στη σίτιση των μελών Κ.Π.Α.Η. κατά τη διάρκεια των διακοπών στο ξενοδοχείο ο
οικονομικός φορέας πρέπει να παρέχει:
- Πρωινό και δείπνο, τα οποία να διατίθενται σε ελεύθερο μπουφέ.
- Έκπτωση τουλάχιστον 20% για κατανάλωση φαγητού πέραν της ημιδιατροφής.
- Δωρεάν (τουλάχιστον) ένα αναψυκτικό, μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί (λευκό ή κόκκινο) κατά
τη διάρκεια των δείπνων στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
- Μουσική κάλυψη για μία τουλάχιστον βραδιά για τη διασκέδαση των εκδρομέων.
Άρθρο 6 - Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης απαιτείται:
- Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γραφείων ταξιδίων Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού και να
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
- Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, από το οποίο θα βεβαιώνονται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή). Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων
κατά το τρέχον έτος.
- Να διαθέτουν Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ περί της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την
λειτουργία τουριστικού γραφείου. Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων κατά το
τρέχον έτος.
- Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, απ’ όπου θα βεβαιώνονται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή). Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων
κατά το τρέχον έτος.
Άρθρο 7 - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
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- Να μπορούν να φιλοξενήσουν έως πεντακόσια τρία (503) άτομα σε τέσσερις (4) περιόδους για το
διάστημα από 05.09.2019 έως 05.10.2019, για επτά (7) ημέρες - έξι (6) διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε
δίκλινο δωμάτιο, με ημιδιατροφή σε ξενοδοχειακή μονάδα που να εδρεύει στο νησί της Τήνου και να τηρεί
τις ανωτέρω προδιαγραφές.
Άρθρο 8 – Προϋπολογισμός δαπάνης
Εκτιμώμενο κόστος κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε δίκλινο δωμάτιο 32,60 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. και ο φόρος διαμονής (ν. 4389/2016 όπως ισχύει) θα καταβληθεί από
τους εκδρομείς απευθείας στο κατάλυμα.
Άρθρο 9 - Ειδικοί Όροι της Σύμβασης
- Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ για κάθε 25 (εικοσιπέντε) πληρωτέα άτομα.
- Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» δεν δεσμεύεται και δύναται να μην αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων (503 συνολικά).
- Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα και ο αριθμός των ατόμων μπορούν να τροποποιηθούν μόνον από
πλευράς του Ν.Π.Δ.Δ. (και όχι του ξενοδοχείου), για λόγους ανωτέρας βίας.
- Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μέχρι την
31.10.2019.
- Οι τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά
την διάρκεια ισχύος της.
Νέα Σμύρνη Ιούνιος 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάχθηκε
Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ.

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Βασιλική Στασινοπούλου
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