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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 τριών αστέρων στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, στα πλαίσια διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Η δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των #118.308,40€# 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 2021 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 (406 συνολικά). Η σύμβαση έχει ισχύ από την
ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μέχρι την 01.10.2021.
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 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 27) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συντάξασα
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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 τριών
αστέρων στην Π.Ε. Λακωνίας, στα πλαίσια διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 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 για τη διαμονή και σίτιση καθώς και επιπλέον η
δωρεάν παροχή 12 δίκλινων δωματίων για δύο διανυκτερεύσεις (Παρασκευή & Σάββατο βράδυ)
εντός του χρονικού πλαισίου της εκδρομής.
Άρθρο 2 - Διάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων πακέτων, να μπορούν να φιλοξενήσουν
έως τετρακόσια έξι (406) πληρωτέα άτομα, σε έως 4 περιόδους, ανάλογα με τις συμμετοχές, κατά
την περίοδο 04.09.2021- 01.10.2021, πλέον των δωματίων δωρεάν φιλοξενίας.
Άρθρο 3 - Γεωγραφική θέση
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Το ξενοδοχείο πρέπει να βρίσκεται:
• Στην Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• σε περιοχή με κέντρο υγείας και με νοσοκομείο σε απόσταση ως 50 χλμ.
• σε απόσταση έως 100 μέτρα από τη θάλασσα, που να ενδείκνυται για κολύμπι και θα
υπάρχει άνετη πρόσβαση για ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες.
Άρθρο 4 - Κτιριακές Προδιαγραφές, Δωμάτια Ξενοδοχείου
Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι τριών (3*) αστέρων και να διαθέτει:
⚫ Κατ’ ελάχιστον 100 δωμάτια, εκ των οποίων ένα μέρος να έχουν θέα στη θάλασσα.
⚫ Ικανή διαθεσιμότητα δίκλινων δωματίων (με δύο μονά κρεβάτια έκαστο) ώστε όλοι οι
ωφελούμενοι να μπορούν να καταλύσουν στο ξενοδοχείο σε δίκλινα δωμάτια εντός του
χρονικού πλαισίου των όρων διακήρυξης. Σημειώνεται ότι η διαθεσιμότητα μονόκλινων και
τρίκλινων δωματίων δεν είναι απαραίτητη.
⚫ Εστιατόριο με χωρητικότητα κατ’ ελάχιστον 200 ατόμων ώστε να ικανοποιούνται οι
προφυλάξεις για την αποφυγή του συνωστισμού.
⚫ Πλήρης τήρηση των πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας, ιδιωτικό μπάνιο, 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 σε μπουφέ (σερβιριζόμενο λόγω πρόληψης της πανδημίας) και δείπνο 4 πιάτων
(πρώτο πιάτο, σαλάτα, κυρίως, γλυκό ή φρούτο) σερβιριζόμενο για κάθε διανυκτέρευση.
• Δωρεάν (τουλάχιστον) ένα αναψυκτικό, μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί (λευκό ή κόκκινο)
κατά τη διάρκεια των δείπνων.
• Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτός των γευμάτων, δωρεάν κατ’ άτομο και ανά
διανυκτέρευση έναν καφέ ή τσάι.
• Εισιτήρια ferry boat, πλοίων για επισκέψεις σε Ελαφόνησο και Κύθηρα.
• Δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία έμπροσθεν του ξενοδοχείου.

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 στον
ξενοδοχειακό κλάδο 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
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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 τετρακόσια έξι (406) άτομα, για το
διάστημα από 04.09.2021 έως 01.10.2021, για έξι (6) ημέρες - πέντε (5) διανυκτερεύσεις, κατ'
άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα της Περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, πλέον
της δωρεάν παροχής 12 δίκλινων δωματίων για δύο διανυκτερεύσεις (Παρασκευή & Σάββατο
βράδυ) εντός του χρονικού πλαισίου της εκδρομής. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει δε, να
ικανοποιούν την πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της
πανδημίας του κορωνοϊού, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις κείμενες διατάξεις κάθε φορά.
Άρθρο 8 – Διαδικασία
α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΠΔΔ
⚫
Εκτιμώμενο κόστος voucher* κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε δίκλινο
δωμάτιο 47€ χωρίς Φ.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη και των περιγραφόμενων δωρεάν παροχών
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.
⚫
Το ΝΠΔΔ δύναται να δώσει voucher μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη του με κάρτα μέλους έτους
2020 ή/και 2021 τα οποία να είναι πλήρως εμβολιασμένα κατά του κορωνοϊού όπως αυτό
αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό εμβολιασμού που πρέπει να προσκομίσει ο κάθε
δικαιούχος στην εκδρομή. Ο περιορισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν ισχύοντες
περιορισμοί μετακίνησης για τους μη εμβολιασμένους προς τα νησιά αλλά και στις
διαπεριφερειακές μετακινήσεις και δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της εκδρομής δεν είναι
δυνατή η τέλεση rapid test ή μοριακού ελέγχου PCR για τον κορωνοϊό.
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 στο κόστος μεταφοράς των τοπικών εκδρομών σε Ελαφόνησο, Κύθηρα, Μονεμβασιά,
Αρεόπολη, Δυρό, Λιμένι, Γύθειο, Σπάρτη καθώς και το κόστος ενός συνοδού για κάθε λεωφορείο
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μεταφοράς (πούλμαν), καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας και είναι υποχρεωτική η προκαταβολή
του από όλους τους δικαιούχους voucher. Δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο ως το ποσό των
110 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων.
⚫ 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.
• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης
διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβάνει στο συνολικό κόστος και καλύπτει με ιδία έξοδα, την αμοιβή και τα
έξοδα των οδηγών και των συνοδών, καθώς επίσης και των μέσων μεταφοράς (πούλμαν)
συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και των διοδίων.
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 στις μη εργάσιμες ημέρες.
• 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
• Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει δωρεάν 12 δίκλινα δωματίων για δύο διανυκτερεύσεις
(Παρασκευή & Σάββατο βράδυ) εντός του χρονικού πλαισίου της εκδρομής. Η δωρεάν φιλοξενία θα
προσφερθεί σε εργαζομένους του ΝΠΔΔ.
• Tο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» δεν δεσμεύεται για το Minimum
συμμετοχών και δύναται να μην αποστείλει το maximum του αριθμού των ατόμων (406 συνολικά).
• Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα (άρθρο 7) και ο αριθμός των ατόμων μπορούν να τροποποιηθούν
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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 ή ρητής άρνησης του ΕΟΔΥ προς τον ανάδοχο για
την πραγματοποίηση της εκδρομής.
Ο ανάδοχος καλύπτει οικονομικά όλες τις δαπάνες ατομικών μετακινήσεων προς το κείμενο
νοσοκομείο λόγω ξαφνικής ασθένειας δικαιούχου (αν δεν ανταποκριθεί εγκαίρως το δημόσιο
σύστημα υγείας) ή προς τον τόπο κατοικίας λόγω ξαφνικής διακοπής του ταξιδιού για λόγους
ανωτέρας βίας.
• Εντός των μέσων μεταφοράς οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας κατά της
πανδημίας όπως κάθε φορά ισχύουν, και ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις προβλεπόμενες
πληρότητες.
• 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 Ιούλιος 2021
Ελέγχθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΝΠΔΔ

Ε. Κοντολέων – ΠΕ Νηπιαγωγών Βαθμός Α΄

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Αθανασοπούλου
ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αρ. Πρωτ. 801/12.07.2021
Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών
Κ.Π.Α.Η.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. 15.6474.0001 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Κ.Π.Α.Η." 118.308,40€
CPV: 55100000-1
Α/Α

Περιγραφή

Φιλοξενία κατ' άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο με
1.
ημιδιατροφή ανά
διανυκτέρευση

Άτομα

406

Διανυκτε- Ενδεικτική Μονάδα
ρεύσεις
Τιμή
Μέτρησης

5

47,00 €

Υπηρεσία

Σύνολο

95.410,00 €

95.410,00 €
- €
95.410,00 €
22.898,40 €

Στρογγυλοποίηση
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
Τελική Δαπάνη (με Φ.Π.Α.)

118.308,40 €

* Η αξία του voucher θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του Αναδόχου
* Στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των free συμμετοχών και free
παροχών
* 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.
* Δαπάνη μεταφοράς καταβλητέα στον Ανάδοχο με την παράδοση του Voucher έως 110,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Νέα Σμύρνη Ιούλιος 2021
Συντάχθηκε
Η υπάλληλος ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

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

Αικατερίνη Αθανασοπούλου

Ελισάβετ Κοντολέων - ΠΕ Νηπιαγωγών
Βαθμός Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ. Μελέτης 801/12.07.2021
«Δαπάνες διαμονής και σίτισης
διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.»
CPV: 55100000-1

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ&
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
Α.Φ.Μ. 997887336 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελευθ. Βενιζέλου 18 – Τ.Κ. 171 21
Τηλ.: 2132025917
e-mail: kkpa@neasmyrni.gr
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 τριών αστέρων στην Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας, στα
πλαίσια διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εις βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6474.0001
με τίτλο: «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.Α.Η.» έτους 2021, 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).
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- Το άρθρο 131 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους
Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α’ 256).
- Η υπ΄ αρ. 6632/21.04.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1632/Β΄/21.04.2021) «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της
λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες
αποφάσεις».
- Του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία».
- Του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020) «Υπαγωγή στον προσυμβατικό
έλεγχο».
- Του άρθρου 117 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020) «Ρύθμιση αρμοδιοτήτων
Οικονομικής Επιτροπής».
- 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, κλπ”.
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- 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».
- 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. 63/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021.
- Την υπ’ αριθ. 16/2021 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 2021
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.
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- Την Βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 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 2021 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
Άρθρο 4 – Διάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται μέσω των προσφερόμενων πακέτων, να μπορούν να
φιλοξενήσουν έως τετρακοσια έξι (406) άτομα κατά την περίοδο 04.09.2021- 01.10.2021. Η
δράση δύναται να ματαιωθεί συνολικά για λόγους ανωτέρας βίας, σε περίπτωση επιβολής
περιορισμών κατά της εξάπλωσης της πανδημίας COVID 19.
Άρθρο 5 – Στοιχεία διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 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 voucher* κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή σε
δίκλινο δωμάτιο 47€ χωρίς Φ.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη και των περιγραφόμενων δωρεάν
παροχών 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.
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⚫
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.
⚫
Το ΝΠΔΔ δύναται να δώσει voucher μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη του με κάρτα
μέλους έτους 2020 ή/και 2021 τα οποία να είναι πλήρως εμβολιασμένα κατά του
κορωνοϊού όπως αυτό αποδεικνύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό εμβολιασμού που
πρέπει να προσκομίσει ο κάθε δικαιούχος στην εκδρομή. Ο περιορισμός αυτός οφείλεται
στο γεγονός ότι υπάρχουν ισχύοντες περιορισμοί μετακίνησης για τους μη
εμβολιασμένους προς τα νησιά αλλά και στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις και
δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της εκδρομής δεν είναι δυνατή η τέλεση rapid test ή
μοριακού ελέγχου PCR για τον κορωνοϊό.
(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 στο κόστος μεταφοράς των τοπικών εκδρομών σε Ελαφόνησο, Κύθηρα,
Μονεμβασιά, Αρεόπολη, Δυρό, Λιμένι, Γύθειο, Σπάρτη και είναι υποχρεωτική η
προκαταβολή του από όλους τους δικαιούχους voucher. Δύναται να ανέρχεται κατά
μέγιστο ως το ποσό των 110 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών
φορολογικών επιβαρύνσεων.
⚫ 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.
• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης
διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβάνει στο συνολικό κόστος και καλύπτει με ιδία έξοδα, την αμοιβή
και τα έξοδα των οδηγών και των συνοδών, καθώς επίσης και των μέσων μεταφοράς
(πούλμαν) συμπεριλαμβανομένων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και των διοδίων.
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*Το ποσό ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων δύναται να ανέρχεται κατά μέγιστο ως το ποσό
των 110 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις Αναδόχου Εταιρείας
Η Ανάδοχος Εταιρεία δεσμεύεται ότι:
1. Θα μεταφέρει και θα φιλοξενήσει έως τετρακόσια έξι (406) άτομα, για το διάστημα από
04.09.2021 έως 01.10.2021, για έξι (6) ημέρες - πέντε (5) διανυκτερεύσεις, κατ' άτομο, σε
δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχειακή μονάδα της Περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, πλέον της
δωρεάν παροχής 12 δικλίνων δωματίων για δύο διανυκτερεύσεις (Παρασκευή & Σάββατο
βράδυ) εντός του χρονικού πλαισίου της εκδρομής. Ο ανάδοχος πρέπει δε, να ικανοποιεί την
πλήρη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την καταπολέμηση της πανδημίας του
κορωνοϊού, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις κείμενες διατάξεις κάθε φορά.
2. Θα συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολα και περιορισμούς
για την πρόληψη της πανδημίας COVID19.
3. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί,
τις υποχρεώσεις της 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, 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 τουςΗ 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.
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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 – Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα
έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και
εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που
αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
Άρθρο 9 - Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά
του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού κατά τα ανωτέρω.
Άρθρο 10 - Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου
36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
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Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Άρθρο 11 - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει
στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος
με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν
αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και
ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου
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διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18
της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ
μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016
και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο
προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4
π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η
αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7
π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
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Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την
ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται
αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα
αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την
κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄
του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της
αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο
διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης,
οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να
ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.
Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της
αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ
μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από
μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του
άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα
με τις οποίες:
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και
ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής
απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.
Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της
διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της
αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.
Άρθρο 12 - 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.
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2.Η διακήρυξη.
3.Η σχετική 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 13 – Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Εγγύηση Συμμετοχής
1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διενέργεια του διαγωνισμού κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καθορίζεται βάσει
της περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016 και θα καλύπτει το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι
ποσού 1.908,20€.
2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί, πριν από την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν από την λήξη, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
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3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στην ανάδοχο εταιρεία με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ή δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
5. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 3.816,40€ και η οποία κατατίθεται μέχρι
και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει
αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η, και, επιπλέον, τον τίτλο και τον
αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός και τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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
του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της
τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής
επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσμου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Άρθρο 14 - 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.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203
του ν. 4412/2016 όπως και σε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην
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παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο
έκπτωτος. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση
σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.
Άρθρο 15 - Παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την Διεύθυνση του ΝΠΔΔ η οποία και θα εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 15 - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις
σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με
τις παραγράφους.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
(α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
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(β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
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
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου
εκτέλεσης της σύμβασης.
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής
υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως
άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να
συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.
[η Α.Α. δύναται είτε να αναφέρει στο σημείο αυτό την προθεσμία είτε να επιφυλαχθεί να την
ορίσει με τη σχετική πρόσκληση, ανάλογα με τις περιστάσεις. Αν η προθεσμία, που τεθεί με
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης.
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
Άρθρο 19 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση 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 αφορούν σε λόγους αποκλεισμού 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
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Άρθρο 20– Ατυχήματα/ Ζημίες/ Αποζημιώσεις
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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 21 – 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, 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 (406
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 22 - Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο
άρθρο 2 παρ. 1 διάρκειας.
Άρθρο 23 - 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.
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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 24 - Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της
ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Άρθρο 25 – 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.
Νέα Σμύρνη Ιούλιος 2021
Ελέγχθηκε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΝΠΔΔ
Ε. Κοντολέων – ΠΕ Νηπιαγωγών Βαθμός Α΄

Η Συντάξασα

Αικατερίνη Αθανασοπούλου
ΔΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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