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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 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.
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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
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
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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 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
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⚫ 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 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
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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
Συντάχθηκε
Η υπάλληλος ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

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

Κατερίνα Αθανασοπούλου

Βασιλική Στασινοπούλου
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