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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης στις 12/10/2020 και ώρα 5:00 μ.μ του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
Αριθ. Απόφασης 49η/2020

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής
υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες διαμονής και σίτισης
διακοπών μελών ΚΠΑΗ” με ΚΑΕ 15.6474.0001,
β) Έγκριση της σχετικής συνταχθείσας μελέτης της
Υπηρεσίας, γ) Καθορισμός όρων διακήρυξης
Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και της ανωτέρω μελέτης της Υπηρεσίας.

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα Δευτέρα και ώρα 5:00μ.μ στην έδρα του Γ ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης
(Πλαστήρα 57) – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Ελ.
Βενιζέλου 18) συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 1503/0610-2020 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε έναν από τους
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών
βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:
Ονοματεπώνυμο
1. Λαρίσσης Γεώργιος
2. Κωνσταντινίδης Κων/νος
3. Δεληγιάννη Κλεοπάτρα
4. Καριοφύλλη Ιωάννα
5. Κουτετέ Κατερίνα
6. Βαμβουρέλλη Μαρία
7. Κοζομπόλης Γεώργιος
8. Οικονόμου Δημήτριος
9. Μουρούτη Μαρία
10. Γιαγταντζίδου-Ασημάκου Μαρία
11. Πολύζου Γεωργία
12. Βούλγαρης Γεώργιος
13. Μειντανά Κατίνα

GEORGIOS LARISSIS

Παρουσιολόγιο

ΑΠΟΥΣΑ
ΑΠΟΥΣΑ
ΑΠΩΝ

ΑΠΩΝ

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος Πλειοψηφίας
Μέλος Πλειοψηφίας
Μέλος Μειοψηφίας
Μέλος Μειοψηφίας
Λαϊκό Μέλος
Λαϊκό Μέλος
Λαϊκό μέλος
Λαϊκό μέλος
Μέλος- Εκπρ. Εργαζ.
Μέλος- Εκπρ. Γονέων
Μέλος-Εκπρ. ΚΑΠΗ

Digitally signed by GEORGIOS
1
LARISSIS
Date: 2020.10.13 14:40:17 +03'00'

ΑΔΑ: ΩΘΚ8ΟΛ9Π-ΧΗΡ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Στασινοπούλου Βασιλική (Προϊσταμένη Διεύθυνσης του
Ν.Π.Δ.Δ).

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:
Στόχος του ΝΠΔΔ ΚΚΠΑ σύμφωνα με το καταστατικό του, αποτελεί η πρόληψη βιολογικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα,
ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, καθώς επίσης και η παροχή κοινωνικής,
ψυχολογικής, ιατρικής στήριξης ηλικιωμένων. Ύστερα από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19
και το κλείσιμο των δομών των ΚΑΠΗ εδώ και πολλούς μήνες, αναστολή η οποία ανανεώθηκε ως
τις 31 Οκτωβρίου 2020 στην αντίστοιχη απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β 4217/30Σεπτ2020,
παρατηρούνται πάρα πολλοί ηλικιωμένοι-ωφελούμενοι του ΝΠΔΔ οι οποίοι βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό και την κατάθλιψη. Ως εκ τούτου, αναζητούνται τρόποι ώστε να
παρασχεθούν υπηρεσίες ιατρικής & ψυχικής φροντίδας, καθώς επίσης και τρόποι άρσης του
κοινωνικού αποκλεισμού. Στα πλαίσια και παρά την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των
δομών ΚΑΠΗ (εντευκτήρια-κέντρα ψυχαγωγίας), εκκινείτε υπηρεσία παροχής πρωτοβάθμιας
ιατρικής φροντίδας γενικής ιατρικής. Στα ίδια πλαίσια και προκειμένου να διατηρήσουμε
ενεργούς τους ηλικιωμένους κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, επιδιώκεται μέσω
διαγωνιστικών διαδικασιών η παροχή κουπονιών (voucher) διαμονής και σίτισης στους
ωφελούμενους προς χρήση αυτών σε παρόχους διαμονής και σίτισης, ώστε να καταστεί δυνατόν
να εκδράμουν εντός Ελλάδας και σε κοντινή απόσταση ως 200 χλμ από το Δήμο Νέας Σμύρνης.
Ολόκληρη η διαδικασία υλοποιείται αξιοποιώντας καλές πρακτικές του Υπουργείου Τουρισμού
και του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2020», απευθείας από τους δικαιούχους των
voucher σε συνεργασία με τους παρόχους διαμονής και σίτισης και με υποχρεωτική εφαρμογή
όλων των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19 των υπηρεσιών διαμονής και
σίτισης, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Το ΝΠΔΔ ολοκληρώνει την ανάμιξη του στη διενέργεια της
δράσης άμα την έκδοση και απόδοση των voucher και ελέγχει κατασταλτικά την τήρηση των
όρων της διαδικασίας, καθώς επίσης και την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Το
αναμενόμενο αποτέλεσμα της εν λόγω παροχής προς τους ωφελούμενους είναι η ψυχική τους
ανάταση, ώστε να αντέξουν τις συνέπειες του εγκλεισμού τους στα πλαίσια των υγειονομικών
μέτρων πρόληψης, τα οποία κατά τις προβλέψεις θα διαρκέσουν σίγουρα μέχρι και την Άνοιξη
2021.
Τούτων λεχθέντων, η διοίκηση του ΝΠΔΔ θα βρίσκεται σε επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας μέχρι και την ολοκλήρωση της δράσης, ώστε να αναζητά οδηγίες. Σε
περίπτωση που προκύψει έννομη υποχρέωση για αναστολή ή ματαίωση της δράσης, τότε η
διοίκηση του ΝΠΔΔ θα προβεί άμεσα σε υλοποίηση των αντίστοιχων οδηγιών κατ’ επίκληση
λόγων ανωτέρας βίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 7 του ν. 4412/2016, η μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθορίζονται και
εγκρίνονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, και βάσει του άρθρου
72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ καταρτίζει τους όρους, συντάσσει
τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Σώμα για:
(α) Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής
υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ” με ΚΑΕ
15.6474.0001, (β) Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτης της Υπηρεσίας,
(γ) καθορισμό όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και της ανωτέρω μελέτης της Υπηρεσίας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) και β) της
από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 104/Α/30.05.2020).
- Τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
- Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
- Του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
- Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
- Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
- Της παρ. ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
- Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
- Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου - - Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
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- Του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
- Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
- Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
- Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
- Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
- Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).
- Της με αριθ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας
& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
- Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
- Την υπ’ αριθ. 61/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020.
- Την υπ’ αριθ. 1/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» περί «Συγκρότησης επιτροπών» σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οικονομικού έτους 2020 με την
οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
- Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 20REQ007457468).
- Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1543/2020 μελέτη της Υπηρεσίας.
- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1544/2020 τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας.
- Την υπ’ αριθ. 156/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Την υπ’ αριθ. 156/2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ επί της ανωτέρω Απόφασης
Ανάληψης Υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
- Την εισήγηση του Προέδρου.
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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(α) Την έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της γενικής
υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ” με ΚΑΕ
15.6474.0001.
(β) Την έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτης της Υπηρεσίας που έχει ως κάτωθι:
________________________________________________________________________________
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παροχή «Διατακτικής συμμετοχής - voucher», εφεξής
«voucher», διαμονής και σίτισης στους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ προς χρήση αυτών σε παρόχους
διαμονής και σίτισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες πραγματοποίησης επιμορφωτικής ψυχαγωγικής εκδρομής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κατάλυση σε ξενοδοχείο/α τριών ή
τεσσάρων αστέρων στον Δήμο Γορτυνίας, στα πλαίσια διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.
Η δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των #74.400,00# ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα
καλυφθεί από τον εγκεκριμένο Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών
μελών Κ.Π.Α.Η.» του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».
Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν δεσμεύεται όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν και
δύναται να μην αποστείλει το maximum αυτών (300 συνολικά). Η σύμβαση έχει ισχύ από την
ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μέχρι την 09.11.2020.
Παράταση προθεσμίας μπορεί να δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του παρόχου με πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 117) όπως ισχύει.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην παροχή «Διατακτικής συμμετοχής - voucher»,
εφεξής «voucher», διαμονής και σίτισης στους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ προς χρήση αυτών σε
παρόχους διαμονής και σίτισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες πραγματοποίησης επιμορφωτικής
- ψυχαγωγικής εκδρομής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κατάλυση σε ξενοδοχείο/α δύο ή
τριών αστέρων στον Δήμο Γορτυνίας, στα πλαίσια διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή) εις βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 με τίτλο:
“Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.”
Στην προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 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.
Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς,
εποπτεία και εκτέλεση όλων των σταδίων επιμορφωτικής - ψυχαγωγικής εκδρομής, όπως
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω μέσω χορήγησης voucher καθώς και επιπλέον η δωρεάν
φιλοξενία (free pass) σε ένα άτομο σε ένα δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή για δύο

5

ΑΔΑ: ΩΘΚ8ΟΛ9Π-ΧΗΡ

διανυκτερεύσεις έκαστος, για κάθε 10 (δέκα) πληρωτέα ωφελούμενα άτομα-μέλη των Κ.Π.Α.Η ως
ανωτέρω.
Άρθρο 2 - Διάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων πακέτων, να μπορούν να
φιλοξενήσουν έως τριακόσια (300) πληρωτέα άτομα, σε τρεις περιόδους, ανάλογα με τις
συμμετοχές, κατά την περίοδο 29.10.2020- 09.11.2020, πλέον των θέσεων δωρεάν φιλοξενίας, ο
αριθμός των οποίων καθορίζεται κατ’ αναλογία.
Άρθρο 3 - Γεωγραφική θέση
Το ξενοδοχείο πρέπει να βρίσκεται:
• Στον Δήμο Γορτυνίας, Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Εντός πολεοδομικού οικισμού, με επίσημο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και θέση έως 1000
μέτρα από το κέντρο του οικισμού.
Άρθρο 4 - Κτιριακές Προδιαγραφές, Δωμάτια Ξενοδοχείου
Το/τα ξενοδοχείο/α πρέπει να είναι δύο (2*) ή τριών (3*) αστέρων και να διαθέτουν:
⚫ Κατ’ ελάχιστον 50 δίκλινα δωμάτια (με 2 μονά κρεβάτια έκαστο) προς διάθεση ανά
περίοδο, επί συνόλου των συνεργαζομένων ξενοδοχείων.
⚫ Κατάλληλη υποδομή (ασανσέρ, ράμπες, κ.λ.π.) στους κοινόχρηστους χώρους και τα
δωμάτια να μπορούν να φιλοξενήσουν με άνεση και ασφάλεια ηλικιωμένα άτομα.
⚫ Πλήρης τήρηση των πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας, ιδιωτικό μπάνιο,
θέρμανση, ψυγείο, τηλεόραση. Επίσης πρέπει 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 ο οικονομικός
φορέας πρέπει να παρέχει:
• Πρωινό και δείπνο.
• Ζωντανή Μουσική κατά τη διάρκεια ενός εκ των τριών δείπνων.
• Δωρεάν (τουλάχιστον) ένα αναψυκτικό, μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί (λευκό ή κόκκινο) κατά
τη διάρκεια των δείπνων.
• Καθημερινές εκδρομές και εξορμήσεις (με λεωφορεία τύπου EURO 6) εντός Περιφερειακής
ενότητας για 3 από τις συνολικά 4 ημέρες διάρκειας των διακοπών. Οι προορισμοί των
εξορμήσεων θα αφορούν κατ’ ελάχιστον σε δύο μουσεία, μία ιερά μονή και μια οινοποιία και θα
είναι με δωρεάν είσοδο για τους συμμετέχοντες.
• Αρχηγό - συνοδό καθ’ όλην τη διάρκεια της φιλοξενίας.
• Ιατρό σε επιφυλακή καθ’ όλην τη διάρκεια της φιλοξενίας, ώστε να μπορεί άμεσα να επέμβει σε
περίπτωση συμβάντος, και στη συνέχεια να παραπέμψει αν χρειαστεί, σε νοσοκομείο.
Άρθρο 6 - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
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απαιτείται:
1. Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο:
• των γραφείων ταξιδίων γενικού τουρισμού ή
• των υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων
και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης
υπηρεσίας.
2. 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.
Άρθρο 7 - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
της παρούσας δημόσιας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων
πακέτων, να μπορούν να μεταφέρουν και να φιλοξενήσουν έως τριακόσια (300) άτομα, σε τρεις
περιόδους για το διάστημα από 29.10.2020 έως 09.11.2020, για (4) ημέρες - τρεις (3)
διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα που να εδρεύει στο
δήμο Γορτυνίας για τα πληρωτέα πακέτα και για τρεις (3) ημέρες - δύο (2) διανυκτερεύσεις, κατ'
άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα για τα free pass κατά τα ανωτέρω.
Να ικανοποιούν την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση
της πανδημίας του κορωνοϊού και να συμμορφώνονται πλήρως με:
- Τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) και β)
της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
104/Α/30.05.2020).
- Τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
- Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
Άρθρο 8 – Διαδικασία
α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΠΔΔ
⚫Εκτιμώμενο κόστος voucher* κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε δίκλινο

δωμάτιο 66,50€ χωρίς Φ.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη και τη δωρεάν παροχή των free pass
επιπλέον.
⚫Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΝΠΔΔ και ο φόρος διαμονής (ν. 4389/2016 όπως ισχύει) θα καταβληθεί
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από τους εκδρομείς απευθείας στο κατάλυμα.
⚫Το ΝΠΔΔ παραδίδει στον ωφελούμενο το voucher και στη συνέχεια ο ωφελούμενος

συναλλάσσεται απευθείας με τον επιλεγόμενο πάροχο διαμονής και σίτισης, χωρίς καμία
ανάμειξη του ΝΠΔΔ στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης, ως αποτέλεσμα των
περιορισμών που προκύπτουν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19.
β) ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
⚫ Ως ποσά ιδίας συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στον

ανάδοχο κατά τη στιγμή της παράδοσης του voucher και της δήλωσης συμμετοχής τους.
⚫ To ποσό της ιδίας συμμετοχής αφορά στο κόστος μεταφοράς από και προς το κατάλυμα, καθώς

επίσης και το κόστος μεταφοράς των ημερήσιων εκδρομών, και είναι υποχρεωτική η
προκαταβολή του από όλους τους δικαιούχους voucher. Δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο
ως το ποσό των 50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
⚫ Ο ανάδοχος εισπράττει τα ποσά ιδίας συμμετοχής, χωρίς καμία ευθύνη ή ανάμειξη του ΝΠΔΔ.

γ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ
• Ο Ανάδοχος με την προσκόμιση του voucher* από τον ωφελούμενο/δικαιούχο εκδίδει Απόδειξη
Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) για το
ποσό ιδίας συμμετοχής του προσφερόμενου πακέτου. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται και
αποτυπώνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται πρωτότυπο
του παραστατικού.
• Το προσωποποιημένο voucher συνυποβάλλεται από τον Ανάδοχο με τα λοιπά δικαιολογητικά
για την αποπληρωμή του από το ΝΠΔΔ.
* H αξία του voucher θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 9 - Εκτέλεση της Σύμβασης
• Ως δικαιούχοι/ωφελούμενοι συμμετοχής στην παρούσα δημόσια σύμβαση ορίζονται, τα
εγγεγραμμένα μέλη των Κ.Π.Α.Η. και οι εργαζόμενοι του ΝΠΔΔ.
• Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι υποβάλλουν αίτημα χορήγησης προσωποποιημένου voucher στο
ΝΠΔΔ.
• Από το σύνολο των αιτούντων καταρτίζεται ο κατάλογος των δικαιούχων/ωφελουμένων.
• Επιλέγουν από τις διαθέσιμες χρονικές περιόδους τον χρόνο κατά τον οποίο θα συμμετάσχουν
στην εκδρομή, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα και κανονίζουν απευθείας με τον ανάδοχο.
• Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι επικοινωνούν και κάνουν χρήση του voucher απευθείας με τον
ανάδοχο.
Άρθρο 10 - Ειδικοί Όροι της Σύμβασης
• Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να προσφέρουν δωρεάν φιλοξενία (free pass) σε
ένα άτομο σε ένα δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή για δύο διανυκτερεύσεις έκαστος, για κάθε 10
(δέκα) πληρωτέα ωφελούμενα άτομα-μέλη των Κ.Π.Α.Η ως ανωτέρω. Η δωρεάν φιλοξενία θα
προσφερθεί σε εργαζομένους του ΝΠΔΔ και Εκπαιδευτές/Εισηγητές με στόχο την επιμόρφωση
των πρώτων κατά τη διάρκεια και παράλληλα με τις διακοπές των ωφελουμένων. Πρέπει να
παρέχεται δε, από τους φορείς και αίθουσα συνεδριάσεων 40 ατόμων κατά τη διάρκεια των
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εκπαιδεύσεων.
• Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» δεν δεσμεύεται και δύναται να μην
αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων (300 συνολικά).
• Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα (άρθρο 7) 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 δράση
δύναται να ματαιωθεί συνολικά για λόγους ανωτέρας βίας, σε περίπτωση επιβολής περιορισμών
κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID 19.
• Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση
ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη δημιουργία των προσφερόμενων πακέτων θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και συνεπώς να
μεριμνήσουν ώστε η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι μειωμένη σε σχέση με την
τιμή της ελεύθερης αγοράς.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗς ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η." 74.400,00€
CPV: 55100000-1

Α/Α

Περιγραφή

Άτομα

1.

Φιλοξενία κατ' άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο με
ημιδιατροφή ανά
διανυκτέρευση

300

Διανυκτε- Ενδεικτική Μονάδα
ρεύσεις
Τιμή
Μέτρησης

3

66,50 €

Υπηρεσία

Σύνολο

59.850,00
€
59.850,00
€
150,00 €
60.000,00
€
14.400,00
€
74.400,00
€

Στρογγυλοποίηση
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
Τελική Δαπάνη (με
Φ.Π.Α.)
* Η αξία του voucher θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου
* Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των free συμμετοχών

* 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)
* Ο προβλεπόμενος αριθμός ατόμων είναι ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση δεν είναι
δεσμευτικός.
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* Δαπάνη μεταφοράς καταβλητέα στον Ανάδοχο με την παράδοση του Voucher έως 50,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει
των οποίων θα εκτελεστεί η δημόσια σύμβαση περί παροχής «Διατακτικής συμμετοχής voucher», εφεξής «voucher», διαμονής και σίτισης στους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ προς χρήση
αυτών σε παρόχους διαμονής και σίτισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες πραγματοποίησης
επιμορφωτικής - ψυχαγωγικής εκδρομής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κατάλυση σε
ξενοδοχείο/α τριών ή τεσσάρων αστέρων στον Δήμο Γορτυνίας, στα πλαίσια διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού εις βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 με τίτλο: «Δαπάνες διαμονής και
σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.» έτους 2020 σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών
συμβατικών τευχών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες κατατάσσονται στον Κωδικό 55100000-1 του
Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) και συμφωνείται ότι θα παρασχεθούν βάσει της
σχετικής μελέτης της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τους όρους της σχετικής διακήρυξης. Το
συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά που θα υποβάλει η Ανάδοχος
Εταιρεία στη διαγωνιστική διαδικασία.
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- Των διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) και β) της
από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 104/Α/30.05.2020).
- Τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’
137).
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- Του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
- Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
- Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
- Της παρ. ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
- Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
- Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου,
κλπ”.
- Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
- Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση
των στοιχείων του Αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
- Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
- Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
- Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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- Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
- Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).
- Της με αριθ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας
& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
- Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
- Την υπ’ αριθ. 61/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020.
- Την υπ’ αριθ. 1/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» περί «Συγκρότησης επιτροπών» σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οικονομικού έτους 2020 με την
οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
- Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας.
- Την παρούσα μελέτη της Υπηρεσίας.
- Το τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.
- Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Την Βεβαίωση της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ επί της ανωτέρω Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,
για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4
του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με
α/α 1.
- Την Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με την οποία θα εγκριθούν: α) Η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση παροχής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες διαμονής και σίτισης
διακοπών μελών ΚΠΑΗ», β) Η μελέτη της Υπηρεσίας και γ) θα καθοριστούν οι όροι της παρούσας
διακήρυξης.
- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3 - Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την
πίστωση του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 με τίτλο: “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών
Κ.Π.Α.Η.” προϋπολογισμού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
Άρθρο 4 – Διάρκεια
1. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων πακέτων, να μπορούν να
φιλοξενήσουν έως τριακόσια (300) άτομα, σε τρεις περιόδους, ανάλογα με τις συμμετοχές,
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κατά την περίοδο 29.10.2020- 09.11.2020. Το 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 δράση δύναται να ματαιωθεί συνολικά για λόγους ανωτέρας βίας, σε
περίπτωση επιβολής περιορισμών κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID 19.
2. Η συμφωνηθείσα διάρκεια της σύμβασης δύναται να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 217 παρ. 2 ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι
το 50% αυτής, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την Ανάδοχο εταιρεία προ της λήξεως της
διάρκειάς της εφόσον συντρέχουν αντικειμενικά δικαιολογημένες περιστάσεις που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητά της. Αν λήξει η οριζόμενη στην παρ. 1 διάρκεια της σύμβασης, χωρίς
να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η τυχόν παραταθείσα κατά τα ανωτέρω
διάρκεια, χωρίς να έχουν παρασχεθεί οι αντίστοιχες υπηρεσίες είτε ως σύνολο είτε τμήμα αυτών,
η Ανάδοχος Εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της
Αναδόχου Εταιρείας μετά την λήξη της οριζόμενης στην παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι
λήξεως του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος
της ποινικές ρήτρες υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 218 ν.
4412/2016.
Άρθρο 5 – Στοιχεία διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή).
Δεκτές προσφορές θα γίνονται μόνον για το σύνολο της υπηρεσίας.
Άρθρο 6 - Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης
(α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΠΔΔ
Εκτιμώμενο κόστος κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε δίκλινο δωμάτιο 66,65€
χωρίς Φ.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη και τη δωρεάν παροχή των free pass επιπλέον.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΝΠΔΔ και ο φόρος διαμονής (ν. 4389/2016 όπως ισχύει) θα καταβληθεί από
τους εκδρομείς απευθείας στο κατάλυμα.
Το ΝΠΔΔ παραδίδει στον ωφελούμενο το voucher και στη συνέχεια ο ωφελούμενος
συναλλάσσεται απευθείας με τον επιλεγόμενο πάροχο διαμονής και σίτισης, χωρίς καμία
ανάμειξη του ΝΠΔΔ στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης, ως αποτέλεσμα των περιορισμών
που προκύπτουν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19.
(β) ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ως ποσά ιδίας συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στον
ανάδοχο κατά τη στιγμή της παράδοσης του voucher και της δήλωσης συμμετοχής τους.
To ποσό της ιδίας συμμετοχής αφορά στο κόστος μεταφοράς από και προς το κατάλυμα, καθώς
επίσης και το κόστος μεταφοράς των ημερήσιων εκδρομών, και είναι υποχρεωτική η
προκαταβολή του από όλους τους δικαιούχους voucher. Δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο ως
το ποσό των 50 Ευρώ.
Ο Ανάδοχος εισπράττει τα ποσά ιδίας συμμετοχής, χωρίς καμία ευθύνη ή ανάμειξη του ΝΠΔΔ.
(γ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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• Ο Ανάδοχος με την προσκόμιση του voucher* από τον ωφελούμενο/δικαιούχο εκδίδει Απόδειξη
Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) για το
ποσό ιδίας συμμετοχής** του προσφερόμενου πακέτου. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται και
αποτυπώνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται πρωτότυπο
του παραστατικού.
• Το προσωποποιημένο voucher συνυποβάλλεται από τον Ανάδοχο με τα λοιπά δικαιολογητικά
για την αποπληρωμή του από το ΝΠΔΔ.
• Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να προσφέρουν δωρεάν φιλοξενία (free pass) σε
ένα άτομο σε ένα δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή για δύο διανυκτερεύσεις έκαστος, για κάθε 10
(δέκα) πληρωτέα ωφελούμενα άτομα-μέλη των Κ.Π.Α.Η ως ανωτέρω. Η δωρεάν φιλοξενία θα
προσφερθεί σε εργαζομένους του ΝΠΔΔ και Εκπαιδευτές/Εισηγητές με στόχο την επιμόρφωση
των πρώτων κατά τη διάρκεια και παράλληλα με τις διακοπές των ωφελουμένων. Πρέπει να
παρέχεται δε, από τους φορείς και αίθουσα συνεδριάσεων 40 ατόμων κατά τη διάρκεια των
εκπαιδεύσεων.
• Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» δεν δεσμεύεται και δύναται να μην
αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων (300 συνολικά).
• Το 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 δράση δύναται να ματαιωθεί
συνολικά για λόγους ανωτέρας βίας, σε περίπτωση επιβολής περιορισμών κατά της εξάπλωσης
της πανδημίας COVID 19.
• Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση
ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
* H αξία του voucher θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
** Το ποσό ιδίας συμμετοχής δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο ως το ποσό των 50 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη δημιουργία των προσφερόμενων πακέτων θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και συνεπώς να
μεριμνήσουν ώστε η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι μειωμένη σε σχέση με την
τιμή της ελεύθερης αγοράς.
Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις Αναδόχου Εταιρείας
Η Ανάδοχος Εταιρεία δεσμεύεται ότι:
1. Θα μεταφέρει και θα φιλοξενήσει έως τριακόσια (300) άτομα, σε τρεις περιόδους για το
διάστημα από 29.10.2020 έως 09.11.2020, για (4) ημέρες - τρεις (3) διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο,
σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα που να εδρεύει στο δήμο Γορτυνίας για τα
πληρωτέα πακέτα και για τρεις (3) ημέρες - δύο (2) διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε δίκλινο
δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα για τα free κατά τα ανωτέρω.
2. Θα συμμορφώνονται πλήρως με:
(α) τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
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του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) και β) της
από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 104/Α/30.05.2020).
(β) τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
(γ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
3. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο
130 ν. 4412/2016, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως αναφέρονται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω
υποχρεώσεις ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης, καθώς και από τους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης ή πρόκλησης ζημίας
σε τρίτους, η Ανάδοχος Εταιρεία έχει αποκλειστικώς την ευθύνη προς αποκατάσταση της ζημίας.
4. Θα επιδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης επαγγελματική συνέπεια και δέουσα
επαγγελματική επιμέλεια και θα αποτρέπει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να
βλάψουν τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και πάντως, δεν θα ενεργεί εν γένει κατά τρόπο
αθέμιτο, παράνομο ή καταχρηστικό.
5. Θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λύση ή
με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της, και δεν θα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτον
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες, ακόμη κι
αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν
σε γνώση της κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
6. Θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση
της σύμβασης.
7. Η Ανάδοχος Εταιρεία σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της
διακήρυξης ή της προσφοράς, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε
θετική ή/και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί εξ οιασδήποτε αιτίας, και πάντως μέχρι την αξία
της σύμβασης.
Άρθρο 8 - Υπεργολαβία
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 9 - Υποβολή προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού
είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Άρθρο 10 - Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
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των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. H Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το
οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη
της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας
Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν
από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Άρθρο 11 - Συμβατικά στοιχεία
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά
ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.Το συμφωνητικό.
2.Η διακήρυξη.
3.Η υπ' αριθ. …./2020 μελέτη της Υπηρεσίας..
4.Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
διακήρυξης και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 12 – Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
1. Για την υπογραφή της σύμβασης η Ανάδοχος Εταιρεία, στην οποία θα γίνει η κατακύρωση της
υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος
της οποίας είναι 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 302
του ν. 4412/2016.
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2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η
προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας ή απαιτεί η υπηρεσία μέχρι την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, η Ανάδοχος Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν από την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας και πάντως θα καλύπτει
διάστημα δύο (2) μηνών μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της σύμβασης.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες.
5. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016 παρ. 3 και 4.
Άρθρο 13 - Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 ν. 4412/2016,
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 14 - Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, ο έλεγχος συμμόρφωσης της Αναδόχου Εταιρείας
προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή αυτής, η τυχόν λήψη μέτρων λόγω μη
τήρησης των συμβατικών όρων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 ν.
4412/2016.
Άρθρο 15 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ
“ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Αν η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών
κρίνει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους αυτής και γνωμοδοτεί εάν οι εν λόγω παρεκκλίσεις επηρεάζουν
την σύμφωνη με την μελέτη και τους σχετικούς όρους διακήρυξης πληρότητα, ποιότητα και
αρτιότητα των υπηρεσιών και συνεπώς, εάν αυτές μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα των
υπηρεσιών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
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3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την καταβολή στον ανάδοχο
του συμβατικού τιμήματος, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ.
26 του ν. 4605. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 16 - Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών/Αντικατάσταση
Η οριστική απόρριψη του συνόλου ή τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και οι
προθεσμίες αντικατάστασής τους σε συνδυασμό με την τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 ν. 4412/2016.
Άρθρο 17 - Κήρυξη έκπτωτης της Αναδόχου Εταιρείας/Κυρώσεις
Ο Ανάδοχος , με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικώς
έκπτωτος από τη σύμβαση με αποτέλεσμα κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν να
απόλλυται, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή μη
συμμόρφωσης προς τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως προκύπτουν
από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, ή σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της διάρκειας
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων.
1. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 κοινοποιείται στον ανάδοχο όχληση, στην οποία περιγράφονται οι
ενέργειες στις οποίες ο τελευταίος οφείλει να προβεί, ενώ παραλλήλως τάσσεται προθεσμία για
τη συμμόρφωσή του, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η ταχθείσα προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει συμμορφωθεί ο Ανάδοχος , αυτός κηρύσσεται αιτιολογημένα
έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο 2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
κηρυχθεί έκπτωτος, μετά από πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων, η κατατεθείσα εγγύηση
καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Δύναται δε να επιβληθεί εις βάρος του, σύμφωνα με το
άρθρο 74 ν. 4412/2016, αποκλεισμός από συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχουμετά από την λήξη της
οριζόμενης στο άρθρο 2 παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της τυχόν
χορηγηθείσας παράτασης, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 18 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος
της, σύμφωνα με το άρθρο 133 ν. 4412/2016, εφόσον:
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 ν.
4412/2016, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) Η Ανάδοχος Εταιρεία, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και συνεπώς, έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας.
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο εταιρεία, εξαιτίας σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 5 ή παρ. 7 ν. 3863/2010 ως ισχύει.
Άρθρο 19 – Ατυχήματα/ Ζημίες/ Αποζημιώσεις
Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί η Αναθέτουσα Αρχή με αποζημίωση για ζημιές ή
ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό της Αναδόχου Εταιρείας και τα μεταφορικά
μέσα που αυτή χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων, ενώ η
Ανάδοχος Εταιρεία είναι η εξ ολοκλήρου υπεύθυνη αστικής και ποινικής ευθύνης για τυχόν
ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Άρθρο 20 – Αμοιβή/ Κρατήσεις/ Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
1. Η αμοιβή της Αναδόχου Εταιρείας για την παροχή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα
εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά αυτής.
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ολικά ή τμηματικά με το πέρας των
συμφωνούμενων υπηρεσιών, ήτοι μετά την άρτια, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των
υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε εκάστη προγραμματισμένη υπηρεσία.
3. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών,
όπως αυτά κατ’ ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 ν. 4412/2016,
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καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε συμπληρωματικώς ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Η αμοιβή της Αναδόχου Εταιρείας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.
5. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρεία βαρύνει, η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η
σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη καταβληθησομένη δόση του συμβατικού
τιμήματος.
6. 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.
7. Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» δεν δεσμεύεται
και δύναται να μην αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων (300 συνολικά).
8. Το χρονοδιάγραμμα και ο αριθμός των ατόμων μπορούν να τροποποιηθούν μόνον από την
πλευρά του Ν.Π.Δ.Δ. (και όχι του ξενοδοχείου) για λόγους ανωτέρας βίας.
9. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση
ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
Άρθρο 21 - Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 2
παρ. 1 διάρκειας.
Άρθρο 22 - Επίλυση Διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Η ανάθεση και η εκτέλεση των συμφωνούμενων υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την μελέτη της Υπηρεσίας «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών
μελών ΚΠΑΗ», τη σχετική Διακήρυξη και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής
αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος Εταιρεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
φιλική διευθέτηση και επίλυση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
3. Η Ανάδοχος Εταιρεία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος της κυρώσεις να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 ν. 4412/2016.
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. και της Αναδόχου Εταιρείας, επιλύονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 23 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση
αυτής έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά
αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του
Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των
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φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών".
Άρθρο 23 – Λοιπά
1. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης είναι ή κηρυχθεί άκυρος, το υπόλοιπο τμήμα αυτής δεν
θίγεται.
2. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν αποτελούν, σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του ν. 4412/2016, τα κάτωθι έγγραφα:
(1) Η μελέτη της Υπηρεσίας.
(2) Η διακήρυξη.
(3) Η τεχνική και οικονομική προσφορά της Αναδόχου Εταιρείας.
(4) Η Απόφαση κατακύρωσης που θα λάβει το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
________________________________________________________________________________
(γ) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και της υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτης της Υπηρεσίας ως κάτωθι:
Νέα Σμύρνη ... 2020
Αριθ. Πρωτ. …..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΝΠΔΔ
Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - Τ.Κ. 17121
ΤΗΛ.: 2132025917 - 918
FAX.: 2132025938
e-mail: kkpa@neasmyrni.gr

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΠΑΗ"
Ο Πρόεδρος
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΝΠΔΔ

Διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την ανάθεση παροχής της γενικής υπηρεσίας με
τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η» ενδεικτικού
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), εις βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή), και
Καλεί
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τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς - παρόχους να υποβάλουν προσφορά για την
ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω γενικής υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΝΠΔΔ

ΑΦΜ

997887336 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Τ.Κ. 17121

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

NUTS

EL304

Τηλέφωνο

2132025917 & 918

Φαξ

2132025938

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

kkpa@neasmyrni.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Β. Στασινοπούλου
Κ. Αθανασοπούλου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο https://www.neasmyrni.gov.gr/
(URL)
1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από τον Δήμο Νέας Σμύρνης.
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1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
που παρέχεται μέσω των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων
του Δήμου Νέας Σμύρνης.
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης στην διαδικτυακή πύλη www.neasmyrni.gov.gr καθώς και στα γραφεία Διοίκησης του
ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
1.2.1 Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της δημόσιας σύμβασης είναι το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την
πίστωση του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 με τίτλο: “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών
Κ.Π.Α.Η.” προϋπολογισμού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
1.3.1 Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου - παρόχου διαμονής και
σίτισης για τη διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, εποπτείας και εκτέλεση όλων
των σταδίων επιμορφωτικής - ψυχαγωγικής εκδρομής, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω
μέσω χορήγησης voucher προς τους ωφελουμένους (μέλη των ΚΑΠΗ) για αξιοποίηση τους από
τον πάροχο διαμονής και σίτισης κατά τις οριζόμενες προδιαγραφές, καθώς και επιπλέον η
δωρεάν φιλοξενία (free pass) σε ένα άτομο σε ένα δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή για δύο
διανυκτερεύσεις έκαστος, για κάθε 10 (δέκα) πληρωτέα ωφελούμενα άτομα-μέλη των Κ.Π.Α.Η ως
ανωτέρω.
1.3.2 Η συμμετοχή των ωφελουμένων δικαιούχων θα γίνεται με τη χορήγηση «Διατακτικής
συμμετοχής - voucher», εφεξής «voucher».
1.3.3 Η παρούσα σύμβαση κατατάσσεται στον 55100000-1 κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV).
1.3.4 Οι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών
όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτη της Υπηρεσίας.
1.3.5 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχόμενη από την
ημερομηνία υπογραφής αυτής και έως την 09.11.2020. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτη της
Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα
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ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ποψη προσφορά
(προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή).
1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- Των διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α)
της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ
84/Α’/13.04.2020) και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
104/Α/30.05.2020).
- Τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
- Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 137).
- Του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
- Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
- Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
- Της παρ. ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
- Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
- Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου - - Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
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πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
- Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του Π.Δ. 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
- Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
- Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα».
- Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία».
- Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).
- Της με αριθ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας
& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
- Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
- Την υπ’ αριθ. 61/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020.
- Την υπ’ αριθ. 1/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» περί «Συγκρότησης επιτροπών» σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οικονομικού έτους 2020 με την
οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών.
- Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ 20REQ007457468).
- Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1543/2020 μελέτη της Υπηρεσίας.
- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1544/2020 τεκμηριωμένο αίτημα της υπηρεσίας.
- Την υπ’ αριθ. 156/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Την υπ’ αριθ. 156/2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ επί της ανωτέρω Απόφασης
Ανάληψης Υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της
παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της
αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.
- Την υπ’ αριθ. 49/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με την οποία εγκρίθηκαν: α) Η διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Δαπάνες
διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ», β) Η υπ' αριθ. Πρωτ. 1543/2020 μελέτη της
Υπηρεσίας και γ) καθορίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης.
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- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη
και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 23η Οκτωβρίου
2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Μετά την λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία δημόσιας
αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία
Διοίκησης του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθ. Βενιζέλου 18, Νέα Σμύρνη, 3ος όροφος.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη
ημέρα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, και αναρτάται
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν
καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
1.6
Δημοσιότητα
1.6.1 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1.6
Δημοσιότητα
1.6.1 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
α) Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρίσθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): http://www.promitheus.gov.gr].
β. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ.
γ. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, ως κάτωθι:
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΜΑΡΡΡΥΣΙΑ».
ε. Περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στην διαδικτυακή πύλη: https://diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
στ. Η διακήρυξη καταχωρίσθηκε στην διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής:
http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην διαδρομή: Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
1.6.2 Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/ους.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου και οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1
Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα που αφορούν στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
● Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
● Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ].
● Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτη της Υπηρεσίας (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές προδιαγραφές,
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Συγγραφή υποχρεώσεων).
● Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
● Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.
● Οι προσφορές (τεχνική και οικονομική) της αναδόχου εταιρείας.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
2.1.2.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
μέσω της στην διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.neasmyrni.gov.gr/ στην
διαδρομή: Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις ► ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (Ελευθ. Βενιζέλου 18, 3ος όροφος) κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς κόστος αναπαραγωγής.
2.1.2.2 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν αυστηρή εχεμύθεια,
καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού αλλά και μετά την κατακύρωση αυτού, και
δεν θα γνωστοποιήσουν σε οποιονδήποτε τρίτον (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες, ακόμη κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
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ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Για το σκοπό αυτό κατά την παραλαβή των εγγράφων της
σύμβασης υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.
2.1.3 Παροχή διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται έως την 19η Οκτωβρίου, ημέρα
Δευτέρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που
θα κατατεθούν από αυτούς στην παρούσα διαδικασία πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.2 Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων):
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα συντρέχει επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και σε όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2 α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη
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εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και
ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016.
β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
γ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (δ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας.
2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται (λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του) σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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2.2.4 Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
απαιτείται:
1. Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο:
• των γραφείων ταξιδίων γενικού τουρισμού ή
• των υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων
και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης
υπηρεσίας.
2. 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.
3. Να ικανοποιούν την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της
πανδημίας του κορωνοϊού.
2.2.5 Κριτήρια επιλογής – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
της παρούσας δημόσιας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων
πακέτων, να μπορούν να μεταφέρουν και να φιλοξενήσουν έως τριακόσια (300) άτομα, σε τρεις
περιόδους για το διάστημα από 29.10.2020 έως 09.11.2020, για (4) ημέρες - τρεις (3)
διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα που να εδρεύει στο
δήμο Γορτυνίας για τα πληρωτέα πακέτα και για τρεις (3) ημέρες - δύο (2) διανυκτερεύσεις, κατ'
άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα για τα free pass κατά τα ανωτέρω.
- να συμμορφώνονται πλήρως με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.7 Πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας.
2.2.6

Κριτήρια Επιλογής – Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

(α) Το ξενοδοχείο πρέπει να βρίσκεται:
• Στον Δήμο Γορτυνίας, Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Εντός πολεοδομικού οικισμού, με επίσημο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και θέση έως 1000
μέτρα από το κέντρο του οικισμού.
(β) Κτιριακές Προδιαγραφές, Δωμάτια Ξενοδοχείου: Το/τα ξενοδοχείο/α πρέπει να είναι δύο (2*)
ή τριών (3*) αστέρων και να διαθέτουν:
⚫ Κατ’ ελάχιστον 50 δίκλινα δωμάτια (με 2 μονά κρεβάτια έκαστο) προς διάθεση ανά

περίοδο, επί συνόλου των συνεργαζομένων ξενοδοχείων.
⚫ Κατάλληλη υποδομή (ασανσέρ, ράμπες, κ.λ.π.) στους κοινόχρηστους χώρους και τα

δωμάτια να μπορούν να φιλοξενήσουν με άνεση και ασφάλεια ηλικιωμένα άτομα.
⚫ Πλήρης τήρηση των πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας, ιδιωτικό μπάνιο,
θέρμανση, ψυγείο, τηλεόραση. Επίσης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από

33

ΑΔΑ: ΩΘΚ8ΟΛ9Π-ΧΗΡ

την σχετική νομοθεσία για την κατηγορία του ξενοδοχείου.
(γ) Σίτιση – Ψυχαγωγία: Όσον αφορά στη σίτιση των μελών Κ.Π.Α.Η. κατά τη διάρκεια των
διακοπών ο οικονομικός φορέας πρέπει να παρέχει:
• Πρωινό και δείπνο.
• Ζωντανή Μουσική κατά τη διάρκεια ενός εκ των τριών δείπνων.
• Δωρεάν (τουλάχιστον) ένα αναψυκτικό, μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί (λευκό ή κόκκινο) κατά
τη διάρκεια των δείπνων.
• Καθημερινές εκδρομές και εξορμήσεις (με λεωφορεία τύπου EURO 6) εντός Περιφερειακής
ενότητας για 3 από τις συνολικά 4 ημέρες διάρκειας των διακοπών. Οι προορισμοί των
εξορμήσεων θα αφορούν κατ’ ελάχιστον σε δύο μουσεία, μία ιερά μονή και μια οινοποιία και θα
είναι με δωρεάν είσοδο για τους συμμετέχοντες.
• Αρχηγό - συνοδό καθ’ όλην τη διάρκεια της φιλοξενίας.
• Ιατρό σε επιφυλακή καθ’ όλην τη διάρκεια της φιλοξενίας, ώστε να μπορεί άμεσα να επέμβει σε
περίπτωση συμβάντος, και στη συνέχεια να παραπέμψει αν χρειαστεί, σε νοσοκομείο.

α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΠΔΔ
⚫Εκτιμώμενο κόστος voucher* κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε δίκλινο

δωμάτιο 66,50€ χωρίς Φ.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη και τη δωρεάν παροχή των free pass
επιπλέον.
⚫Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΝΠΔΔ και ο φόρος διαμονής (ν. 4389/2016 όπως ισχύει) θα καταβληθεί

από τους εκδρομείς απευθείας στο κατάλυμα.
⚫Το ΝΠΔΔ παραδίδει στον ωφελούμενο το voucher και στη συνέχεια ο ωφελούμενος

συναλλάσσεται απευθείας με τον επιλεγόμενο πάροχο διαμονής και σίτισης, χωρίς καμία
ανάμειξη του ΝΠΔΔ στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης, ως αποτέλεσμα των
περιορισμών που προκύπτουν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19.
β) ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
⚫ Ως ποσά ιδίας συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στον

ανάδοχο κατά τη στιγμή της παράδοσης του voucher και της δήλωσης συμμετοχής τους.
⚫ To ποσό της ιδίας συμμετοχής αφορά στο κόστος μεταφοράς από και προς το κατάλυμα, καθώς

επίσης και το κόστος μεταφοράς των ημερήσιων εκδρομών, και είναι υποχρεωτική η
προκαταβολή του από όλους τους δικαιούχους voucher. Δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο
ως το ποσό των 50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
⚫ Ο ανάδοχος εισπράττει τα ποσά ιδίας συμμετοχής, χωρίς καμία ευθύνη ή ανάμειξη του ΝΠΔΔ.

γ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ
• Ο Ανάδοχος με την προσκόμιση του voucher* από τον ωφελούμενο/δικαιούχο εκδίδει Απόδειξη
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Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) για το
ποσό ιδίας συμμετοχής του προσφερόμενου πακέτου. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται και
αποτυπώνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται πρωτότυπο
του παραστατικού.
• Το προσωποποιημένο voucher συνυποβάλλεται από τον Ανάδοχο με τα λοιπά δικαιολογητικά
για την αποπληρωμή του από το ΝΠΔΔ.
* H αξία του voucher θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη δημιουργία των προσφερόμενων πακέτων θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και συνεπώς να
μεριμνήσουν ώστε η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι μειωμένη σε σχέση με την
τιμή της ελεύθερης αγοράς.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Να ικανοποιούν την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της
πανδημίας του κορωνοϊού και να συμμορφώνονται πλήρως με:
- Τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) και β)
της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
104/Α/30.05.2020).
- Τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
- Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης της σχέσης που τους συνδέει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
να αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη σύμφωνα με τη διακήρυξη τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

35

ΑΔΑ: ΩΘΚ8ΟΛ9Π-ΧΗΡ

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την παραλαβή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με
το επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις Αναθέτουσες
Αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της
ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη
μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής,
όπως ορίζονται στην παρούσα κρίνονται κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, υποβολής των
δικαιολογητικών της παρούσας και σύναψης της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή
των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
●
οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
●
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής τους.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και των
παραγράφων 2.2.4 – 2.2.7 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, να προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο.
2) Ασφαλιστική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι δεν
έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 4605/2019) ότι δεν έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
4) Φορολογική ενημερότητα - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα).
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5) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
6) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
7) Για την απόδειξη της απαίτησης των παραγράφων 2.2.4.1 και 2.2.4.2 (καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Βεβαίωση Επιμελητηρίου, όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα ή το
είδος των υπηρεσιών που παρέχονται (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή). Η σχετική βεβαίωση θα καλύπτει την άσκηση δραστηριοτήτων κατά το
τρέχον έτος.
8) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της εν
λόγω παραγράφου όπως αναλυτικά αναφέρονται.
9) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι (α) μπορούν να μεταφέρουν και
να φιλοξενήσουν έως τριακόσια (300) άτομα, σε τρεις περιόδους για το διάστημα από 29.10.2020
έως 09.11.2020, για (4) ημέρες - τρεις (3) διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε
ξενοδοχειακή μονάδα που να εδρεύει στο δήμο Γορτυνίας για τα πληρωτέα πακέτα και για τρεις
(3) ημέρες - δύο (2) διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα
για τα free κατά τα ανωτέρω.
10) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι οι υπό παροχή υπηρεσίες του θα
ικανοποιούν την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της
πανδημίας του κορωνοϊού και θα συμμορφώνονται πλήρως με:
(α) τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) και β) της
από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 104/Α/30.05.2020).
(β) τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19».
(γ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
11) Πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από τρίτο ανεξάρτητο φορέα για την εφαρμογή
διεργασιών προστασίας από τον covid-19.
12) Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 προς απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει ιδίως σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.
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13) Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος
ότι έχει λάβει γνώση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτης της Υπηρεσίας του και η τεχνική του
προσφορά τηρεί τις προδιαγραφές αυτής.
14) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του
συμμετέχοντος ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι τους
αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
15) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
τα τυχόν αντίγραφα πιστοποιητικών ή/και βεβαιώσεων που υποβάλλουν για την συμμετοχή τους
στον παρόντα διαγωνισμό είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα.
16) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε. κλπ. ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
17) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά (προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή). Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη και τη
δωρεάν παροχή των free pass επιπλέον.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους, προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που
ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α)
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
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αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του …………… για την παροχή υπηρεσίας: «……………….» με Αναθέτουσα Αρχή …….
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την …..
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax,
e-mail).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισμού:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της
παρούσας.
δ) συνυποβολή των ανωτέρω εγγράφων εκτός της Οικονομικής Προσφοράς και σε ηλεκτρονική
μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου (άρθρο 117 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου του άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της
παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε
η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή
ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
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2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
1.Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχει λάβει γνώση της υπ’ αριθ.
πρωτ. 1543/2020 μελέτης της Υπηρεσίας του και η τεχνική του προσφορά τηρεί τις προδιαγραφές
αυτής.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της
παρούσας διακήρυξης και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του σχετικού
Παραρτήματος της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
όπως διαφημιστικό υλικών των καταλυμάτων, των χώρων ξεναγήσεων, κτλ, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω σχετικό Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Σε κάθε περίπτωση συνεργασίας θα καταθέσουν ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική
πράξη δήλωσης συνεργασίας όπου θα δηλώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
- η επωνυμία του φορέα,
- ημερομηνία,
- ότι θα θέσει στη διάθεση του προσφέροντα τις αναγκαίες υπηρεσίες για την εκτέλεση
της σύμβασης,
- αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τυχόν
λοιποί όροι που αναφέρονται στη δήλωση συνεργασίας.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα “Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς” της
παρούσας Διακήρυξης:
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 1
(ενός) μήνα από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση προσφορά:
α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών της
παρούσας διακήρυξης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές ανά ομάδα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4
περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση.
η) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται με βάση τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της
παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της
και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από
το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία
και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί
στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό
πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
των ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127
του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
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που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 - 2.2.8 αυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι
έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα
έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση
άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
3.4
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το
οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
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Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας
αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν
από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της, ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που συνέτρεξε το σφάλμα ή
η παράλειψη.
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ) και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται.
δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης)
ζ) Τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου η)
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
θ) Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
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ι) Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό αυτής ολικά ή
μερικά, εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο
υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο
εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82
και επόμενα του ν. 3669/2008. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής έναντι της αναδόχου εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς
αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν από την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, άνευ ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.2
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019, και κατόπιν
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση (άρθρο 133 του ν. 4412/2016) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
1. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας για την παροχή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα
εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά αυτής.
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνει ολικά ή τμηματικά με το πέρας των
συμφωνούμενων υπηρεσιών, ήτοι μετά την άρτια, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των
υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε εκάστη προγραμματισμένη υπηρεσία.
3. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών,
όπως αυτά κατ’ ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 ν. 4412/2016,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε συμπληρωματικώς ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις.
5. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρεία βαρύνει, η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η
σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη καταβληθησομένη δόση του συμβατικού
τιμήματος.
6. 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.
7. Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» δεν δεσμεύεται
και δύναται να μην αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων (300 συνολικά).
8. Το χρονοδιάγραμμα και ο αριθμός των ατόμων μπορούν να τροποποιηθούν μόνον από την
πλευρά του Ν.Π.Δ.Δ. (και όχι του ξενοδοχείου) για λόγους ανωτέρας βίας.
9. Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση
ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
5.2 Κήρυξη έκπτωτης της Αναδόχου εταιρείας - Κυρώσεις
5.2.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικώς έκπτωτος από τη σύμβαση με αποτέλεσμα κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν να απόλλυται, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή μη
συμμόρφωσης προς τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, όπως προκύπτουν
από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις, ή σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της διάρκειας
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων.
5.2.1.1 Στις περιπτώσεις της παρ. 1 κοινοποιείται στον ανάδοχο όχληση, στην οποία
περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες ο τελευταίος οφείλει να προβεί, ενώ παραλλήλως
τάσσεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει συμμορφωθεί ο ανάδοχος, αυτός
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης.
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5.2.1.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, μετά από πρόσκλησή του για παροχή
εξηγήσεων, η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καταπέσει υπέρ του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”. Δύναται δε να επιβληθεί
εις βάρος του, σύμφωνα με το άρθρο 74 ν. 4412/2016, αποκλεισμός από συμμετοχή σε εν εξελίξει
και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.
5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά από την λήξη της
οριζόμενης στο άρθρο 2 παρ. 1 διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξεως του χρόνου της τυχόν
χορηγηθείσας παράτασης, δύνανται να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης .
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης
(άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν.
4605/2019).
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
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εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4
Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205 Α του ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, ο έλεγχος συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την υπογραφή αυτής, η τυχόν λήψη μέτρων λόγω μη τήρησης
των συμβατικών όρων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η αρμόδια υπηρεσία δύναται, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την
σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και για
έως την 09.11.2020. Το 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 δράση
δύναται να ματαιωθεί συνολικά για λόγους ανωτέρας βίας, σε περίπτωση επιβολής περιορισμών
κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID 19.
6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
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μετά την λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 5.2. της παρούσας.
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1 Η παραλαβή των συμφωνούμενων υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής
Παροχής Υπηρεσιών, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 1/2020 απόφασης του Δ.Σ.
του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Αν η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών κρίνει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους αυτής και γνωμοδοτεί εάν οι εν λόγω παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την σύμφωνη με την μελέτη και τους σχετικούς όρους διακήρυξης πληρότητα,
ποιότητα και αρτιότητα των υπηρεσιών και συνεπώς, εάν αυτές μπορούν να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
6.3.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η πληρότητα, ποιότητα και αρτιότητα
των υπηρεσιών, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
6.3.3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την καταβολή στον
ανάδοχο του συμβατικού τιμήματος, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση
έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
43, παρ. 26 του ν. 4605. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 όπως ισχύει.
6.4 Απόρριψη παρεχόμενων υπηρεσιών - Αντικατάσταση
Η οριστική απόρριψη του συνόλου ή τμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι και οι
προθεσμίες αντικατάστασής τους σε συνδυασμό με την τυχόν επιβολή ποινικών ρητρών
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του ν. 4412/2016.
6.5 Αναπροσαρμογή τιμής
Αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται.
6.6 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
6.7 Διευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δημιουργεί
οποιαδήποτε υποχρέωση ή ανάληψη δέσμευσης από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, η
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οποία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέσει τη σύμβαση, χωρίς εξ αυτού να οφείλει να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση στους καλούμενους με την παρούσα να συμμετάσχουν.
6.8 Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά
ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.Το συμφωνητικό.
2.Η παρούσα διακήρυξη.
3.Η υπ' αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτη της Υπηρεσίας..
4.Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
7. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την
ολοκλήρωση αυτής έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση
για την οποία προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα
χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο,
τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών".

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όσον αφορά στην διενέργεια και εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης απαιτούνται τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1543/2020 μελέτη (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Συγγραφή Υποχρεώσεων) της Υπηρεσίας και
στις παραγράφους 2.2.4
Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, 2.2.5 Κριτήρια επιλογής – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 2.2.6
Κριτήρια Επιλογής – Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης και 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παρούσας διακήρυξης.
Συνοπτική Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω των Τεχνικών προδιαγραφών:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην παροχή «Διατακτικής συμμετοχής - voucher»,
εφεξής «voucher», διαμονής και σίτισης στους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ προς χρήση αυτών σε
παρόχους διαμονής και σίτισης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες πραγματοποίησης επιμορφωτικής
- ψυχαγωγικής εκδρομής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κατάλυση σε ξενοδοχείο/α δύο ή
τριών αστέρων στον Δήμο Γορτυνίας, στα πλαίσια διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής - χαμηλότερη τιμή) εις βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 με τίτλο:
“Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.”

54

ΑΔΑ: ΩΘΚ8ΟΛ9Π-ΧΗΡ

Στην προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 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.
Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η διοργάνωση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς,
εποπτεία και εκτέλεση όλων των σταδίων επιμορφωτικής - ψυχαγωγικής εκδρομής, όπως
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω μέσω χορήγησης voucher καθώς και επιπλέον η δωρεάν
φιλοξενία (free pass) σε ένα άτομο σε ένα δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή για δύο
διανυκτερεύσεις έκαστος, για κάθε 10 (δέκα) πληρωτέα ωφελούμενα άτομα-μέλη των Κ.Π.Α.Η ως
ανωτέρω.
Άρθρο 2 - Διάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων πακέτων, να μπορούν να
φιλοξενήσουν έως τριακόσια (300) πληρωτέα άτομα, σε τρεις περιόδους, ανάλογα με τις
συμμετοχές, κατά την περίοδο 29.10.2020- 09.11.2020, πλέον των θέσεων δωρεάν φιλοξενίας, ο
αριθμός των οποίων καθορίζεται κατ’ αναλογία.
Άρθρο 3 - Γεωγραφική θέση
Το ξενοδοχείο πρέπει να βρίσκεται:
• Στον Δήμο Γορτυνίας, Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Εντός πολεοδομικού οικισμού, με επίσημο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και θέση έως 1000
μέτρα από το κέντρο του οικισμού.
Άρθρο 4 - Κτιριακές Προδιαγραφές, Δωμάτια Ξενοδοχείου
Το/τα ξενοδοχείο/α πρέπει να είναι δύο (2*) ή τριών (3*) αστέρων και να διαθέτουν:
⚫ Κατ’ ελάχιστον 50 δίκλινα δωμάτια (με 2 μονά κρεβάτια έκαστο) προς διάθεση ανά

περίοδο, επί συνόλου των συνεργαζομένων ξενοδοχείων.
⚫ Κατάλληλη υποδομή (ασανσέρ, ράμπες, κ.λ.π.) στους κοινόχρηστους χώρους και τα

δωμάτια να μπορούν να φιλοξενήσουν με άνεση και ασφάλεια ηλικιωμένα άτομα.
⚫ Πλήρης τήρηση των πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας, ιδιωτικό μπάνιο,
θέρμανση, ψυγείο, τηλεόραση. Επίσης πρέπει 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 ο οικονομικός
φορέας πρέπει να παρέχει:
• Πρωινό και δείπνο.
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• Ζωντανή Μουσική κατά τη διάρκεια ενός εκ των τριών δείπνων.
• Δωρεάν (τουλάχιστον) ένα αναψυκτικό, μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί (λευκό ή κόκκινο) κατά
τη διάρκεια των δείπνων.
• Καθημερινές εκδρομές και εξορμήσεις (με λεωφορεία τύπου EURO 6) εντός Περιφερειακής
ενότητας για 3 από τις συνολικά 4 ημέρες διάρκειας των διακοπών. Οι προορισμοί των
εξορμήσεων θα αφορούν κατ’ ελάχιστον σε δύο μουσεία, μία ιερά μονή και μια οινοποιία και θα
είναι με δωρεάν είσοδο για τους συμμετέχοντες.
• Αρχηγό - συνοδό καθ’ όλην τη διάρκεια της φιλοξενίας.
• Ιατρό σε επιφυλακή καθ’ όλην τη διάρκεια της φιλοξενίας, ώστε να μπορεί άμεσα να επέμβει σε
περίπτωση συμβάντος, και στη συνέχεια να παραπέμψει αν χρειαστεί, σε νοσοκομείο.
Άρθρο 6 - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης
απαιτείται:
1. Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο:
• των γραφείων ταξιδίων γενικού τουρισμού ή
• των υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων
και να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης
υπηρεσίας.
2. 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.
Άρθρο 7 - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
της παρούσας δημόσιας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων
πακέτων, να μπορούν να μεταφέρουν και να φιλοξενήσουν έως τριακόσια (300) άτομα, σε τρεις
περιόδους για το διάστημα από 29.10.2020 έως 09.11.2020, για (4) ημέρες - τρεις (3)
διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα που να εδρεύει στο
δήμο Γορτυνίας για τα πληρωτέα πακέτα και για τρεις (3) ημέρες - δύο (2) διανυκτερεύσεις, κατ'
άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα για τα free pass κατά τα ανωτέρω.
Να ικανοποιούν την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της
πανδημίας του κορωνοϊού και να συμμορφώνονται πλήρως με:
- Τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα το άρθρο 83 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α) της από
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/13.04.2020) και β)
της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α΄/01.05.2020) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
104/Α/30.05.2020).
- Τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του ΦΕΚ 2084/Β’/30.05.2020 με θέμα «Ειδικά
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πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»
- Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» – ΦΕΚ
1780/B’/10.05.2020.
Άρθρο 8 – Διαδικασία
α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΠΔΔ
⚫Εκτιμώμενο κόστος voucher* κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε δίκλινο

δωμάτιο 66,50€ χωρίς Φ.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη και τη δωρεάν παροχή των free pass
επιπλέον.
⚫Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΝΠΔΔ και ο φόρος διαμονής (ν. 4389/2016 όπως ισχύει) θα καταβληθεί

από τους εκδρομείς απευθείας στο κατάλυμα.
⚫Το ΝΠΔΔ παραδίδει στον ωφελούμενο το voucher και στη συνέχεια ο ωφελούμενος

συναλλάσσεται απευθείας με τον επιλεγόμενο πάροχο διαμονής και σίτισης, χωρίς καμία
ανάμειξη του ΝΠΔΔ στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης, ως αποτέλεσμα των
περιορισμών που προκύπτουν από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19.
β) ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
⚫ Ως ποσά ιδίας συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στον

ανάδοχο κατά τη στιγμή της παράδοσης του voucher και της δήλωσης συμμετοχής τους.
⚫ To ποσό της ιδίας συμμετοχής αφορά στο κόστος μεταφοράς από και προς το κατάλυμα, καθώς

επίσης και το κόστος μεταφοράς των ημερήσιων εκδρομών, και είναι υποχρεωτική η
προκαταβολή του από όλους τους δικαιούχους voucher. Δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο
ως το ποσό των 50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
⚫ Ο ανάδοχος εισπράττει τα ποσά ιδίας συμμετοχής, χωρίς καμία ευθύνη ή ανάμειξη του ΝΠΔΔ.

γ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ
• Ο Ανάδοχος με την προσκόμιση του voucher* από τον ωφελούμενο/δικαιούχο εκδίδει Απόδειξη
Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) για το
ποσό ιδίας συμμετοχής του προσφερόμενου πακέτου. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται και
αποτυπώνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται πρωτότυπο
του παραστατικού.
• Το προσωποποιημένο voucher συνυποβάλλεται από τον Ανάδοχο με τα λοιπά δικαιολογητικά
για την αποπληρωμή του από το ΝΠΔΔ.
* H αξία του voucher θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 9 - Εκτέλεση της Σύμβασης
• Ως δικαιούχοι/ωφελούμενοι συμμετοχής στην παρούσα δημόσια σύμβαση ορίζονται, τα
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εγγεγραμμένα μέλη των Κ.Π.Α.Η. και οι εργαζόμενοι του ΝΠΔΔ.
• Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι υποβάλλουν αίτημα χορήγησης προσωποποιημένου voucher στο
ΝΠΔΔ.
• Από το σύνολο των αιτούντων καταρτίζεται ο κατάλογος των δικαιούχων/ωφελουμένων.
• Επιλέγουν από τις διαθέσιμες χρονικές περιόδους τον χρόνο κατά τον οποίο θα συμμετάσχουν
στην εκδρομή, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα και κανονίζουν απευθείας με τον ανάδοχο.
• Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι επικοινωνούν και κάνουν χρήση του voucher απευθείας με τον
ανάδοχο.
Άρθρο 10 - Ειδικοί Όροι της Σύμβασης
• Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να προσφέρουν δωρεάν φιλοξενία (free pass) σε
ένα άτομο σε ένα δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή για δύο διανυκτερεύσεις έκαστος, για κάθε 10
(δέκα) πληρωτέα ωφελούμενα άτομα-μέλη των Κ.Π.Α.Η ως ανωτέρω. Η δωρεάν φιλοξενία θα
προσφερθεί σε εργαζομένους του ΝΠΔΔ και Εκπαιδευτές/Εισηγητές με στόχο την επιμόρφωση
των πρώτων κατά τη διάρκεια και παράλληλα με τις διακοπές των ωφελουμένων. Πρέπει να
παρέχεται δε, από τους φορείς και αίθουσα συνεδριάσεων 40 ατόμων κατά τη διάρκεια των
εκπαιδεύσεων.
• Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» δεν δεσμεύεται και δύναται να μην
αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων (300 συνολικά).
• Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα (άρθρο 7) 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 δράση
δύναται να ματαιωθεί συνολικά για λόγους ανωτέρας βίας, σε περίπτωση επιβολής περιορισμών
κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID 19.
• Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν έως την λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται προσαύξηση
ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκεια ισχύος της.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη δημιουργία των προσφερόμενων πακέτων θα
πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και συνεπώς να
μεριμνήσουν ώστε η τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών να είναι μειωμένη σε σχέση με την
τιμή της ελεύθερης αγοράς.

Νέα Σμύρνη Οκτώβριος 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η

1
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αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα
–
Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΝΠΔΔ
–
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 52292
–
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 18, 3ος όροφος
–
T.K. 17121, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
–
Αρμόδιος για πληροφορίες: B. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
–
Τηλέφωνο: 213 2025917-918
–
Ηλ. ταχυδρομείο: kkpa@neasmyrni.gr
–
Κωδικός NUTS: EL304
–
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ: 52292
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- CPV: 55100000-1
- Η σύμβαση αναφέρεται υπηρεσίες : -“Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών
Κ.Π.Α.Η.”
- Αριθμός Μελέτης …../2020
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

2

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
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εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογο3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους4;

[] Ναι [] Όχι

3

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

4

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
[……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
5

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7·
2. δωροδοκία8,9·
3. απάτη10·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11·
6

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
7

.

8

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
10

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
11

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
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5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας12·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετε16:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]15
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
14

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

16

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)18;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν19:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]17
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
17

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
19

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
20

.
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διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;21
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 22
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου23;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα24;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
ς
22

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

23

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντων25, λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης26;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια27 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

25

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

26

Πρβλ άρθρο 48.

27

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

66

ΑΔΑ: ΩΘΚ8ΟΛ9Π-ΧΗΡ

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200528:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[] Ναι [] Όχι
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
μέλος εγκατάστασής29; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγκατάστασής του
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:

29
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1) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες30, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:

[……..........................]

[……]
2) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας που διαθέτει
είναι τα ακόλουθα:
3) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων31 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα μέσα που αυτός διαθέτει καθώς και τα
μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη
[……]
διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για
την εκτέλεση της σύμβασης:
6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
[....……]
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας32 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, εφόσον αυτό μου ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

30
31
32
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗς ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η." 74.400,00€
CPV: 55100000-1
Διανυκτε- Ενδεικτική Προσφερόμενη Μονάδα
Α/Α
Περιγραφή
Άτομα
Σύνολο
Τιμή
Μέτρησης
ρεύσεις
Τιμή
Φιλοξενία κατ' άτομο
σε δίκλινο δωμάτιο
Υπηρεσία
1.
300
3
66,50 €
με ημιδιατροφή ανά
διανυκτέρευση

Σύνολο (χωρίς
Φ.Π.Α.)

- €

Φ.Π.Α. 24%

- €

Τελική Δαπάνη (με
Φ.Π.Α.)
Σύνολο προσφοράς ολογράφως:

- €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Ημερομηνία & Υπογραφή
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2020.
Αφού συντάχτηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ
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