
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

<< ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019>>

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.008,00  €

Φ.Π.Α 7.681,92  €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 39.689,92  €

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ: 2 / 2019                                                                

CPV: 92622000-7 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Συνοπτικός  διαγωνισμός σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 4412/16 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019»

                                                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά στην εκτέλεση της εργασίας «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ 2019, από τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., κατά το έτος 2019.  

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται  στο ποσό των  32.008,00 €  με επιπλέον δαπάνη για
Φ.Π.Α. 24% το ποσό των 7.681,92 € ήτοι συνολικής δαπάνης  39.689,92 € και θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα την πίστωση υπό Κ.Α.:
15.6472.06 (με τίτλο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ)

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1/4/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η  υλοποίηση επιμέρους δραστηριοτήτων και δράσεων του καλοκαιρινού
προγράμματος  άθλησης  του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  αυξημένες  ανάγκες  που
δημιουργήθηκαν  από  τις  αυξημένες  συμμετοχές  και  ταυτόχρονα  από  τη  μη  επάρκεια  επιστημονικού
δυναμικού. 
Οι συγκεκριμένες ανάγκες αφορούν: 
Α) στις δραστηριότητες: ποδοσφαίρου, τοξοβολίας, αντιπτέρισης,αντισφαίρισης, στίβου, καλαθοσφαίρισης,
πετοσφαίρισης,  ενόργανης  και  ρυθμικής  γυμναστικής,  παραδοσιακών  και  μοντέρνων  χορών,  κινητικής
αγωγής,  δημιουργικής απασχόλησης,  αθλητικών δραστηριοτήτων στην  παραλία,  ναυαγοσωστικής,  για  τις
οποίες ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., δε διαθέτει τις συγκεκριμένες ειδικότητες, καθώς και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών,
καθώς επίσης δεν είναι επαρκής ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού του με ειδικότητα ΠΕ Φυσικής Αγωγής.
Β) τη μεταφορά των παιδιών με πούλμαν για δραστηριότητες στη θάλασσα
Γ) τη διαφημιστική προβολή του προγράμματος 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η  εργασία  υλοποίησης  των  καλοκαιρινών  προγραμμάτων  άθλησης  θα  εκτελεστεί  με  τις  ακόλουθες
προδιαγραφές :
Α) όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει υποχρεωτικά για την
υλοποίηση των προγραμμάτων να διαθέσουν πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με την αντίστοιχη
ειδικότητα, όπου προβλέπεται, Παιδαγωγούς και Νηπιαγωγούς, καθώς και ιατρό. Σε περίπτωση όπου δεν
υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., τότε δεν είναι απαραίτητη η κτήση πτυχίου από Τ.Ε.Φ.Α.Α.,
αλλά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή αντίστοιχο πτυχίο. 
Οι εκάστοτε υπεύθυνοι υλοποίησης των προγραμμάτων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα που
θα αποδεικνύουν την κτήση πτυχίου, την ειδικότητα και όπου είναι απαραίτητο πιστοποίηση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Οι συνολικές ανάγκες για τις εκπαιδευτικές ζώνες και στις τέσσερις περιόδους, ανέρχονται το μέγιστο έως
3.580 ώρες.  
Ο ενδεικτικός αριθμός και οι ειδικότητες που απαιτούνται ημερησίως για την α’ και β΄ περίοδο ορίζονται ως
εξής (στην γ’ και δ’ περίοδο περιορίζονται και τροποποιούνται ανάλογα με το ωρολόγιο  πρόγραμμα):

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ στελεχών
1. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1
2. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1
3. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1
4. ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ 1
5. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
2

6. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 1
7. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΘΑΛΑΣΣΑ 2
8. ΣΤΙΒΟΣ 1
9. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 1

10. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1
11. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1

 12. ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1
 13. ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ 1
 14. ΙΑΤΡΟΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ: 16

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση του προγράμματος όπως
αυτό θα του γνωστοποιείται από τους υπεύθυνους του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  το  διατιθέμενο  προσωπικό  σε  περίπτωση  που  από  τους
υπευθύνους του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. τεθεί εγγράφως θέμα μη επάρκειας ή μη καταλληλότητας των στελεχών.
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Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να διαθέσει  το απαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό σε περίπτωση αύξησης  των
αναγκών κατά περίοδο ή εντός της ίδιας περιόδου, να αντικαταστήσει στελέχη σε περίπτωση ανωτέρας βίας
(ασθένεια, κλπ) εντός 24 ωρών καθώς και να μειώσει το διατιθέμενο προσωπικό λόγω μείωσης των αναγκών
κατά περίοδο ή εντός της ίδιας περιόδου εντός 24 ωρών από την έγγραφη ενημέρωση από τους υπευθύνους
του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις για αυτές τις ενέργειες να προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση
για τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή του αναδόχου θα προκύψει με βάση την έγγραφη βεβαίωση πραγματοποίησης
ωρών ανά ημέρα, εβδομάδα, περίοδο και συνολικά.
Συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι η χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. εξασφάλιση
των  απαιτούμενων  χώρων  για  τις  δραστηριότητες  εκτός  του  Δημοτικού  Αθλητικού  Κέντρου  Αγίας
Παρασκευής (Τέρμα Νότου).
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του που ορίζονται με την παρούσα διακήρυξη και την μελέτη
2/2019 ο ανάδοχος δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενο διαγωνισμό του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 
Β) όσον αφορά τη μεταφορά των παιδιών με πούλμαν θα εκτελεστεί με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Το λεωφορείο, ή τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την μεταφορά των μελών θα είναι
48 και πλέον θέσεων ή μικρότερης δυναμικότητας που στο σύνολο τους θα συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο
αριθμό θέσεων χωρίς επιβάρυνση του μισθωτή.
Τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα λεωφορεία να διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι
έχουν εμπρόθεσμα ελεγχθεί τεχνικά από το Κ.Τ.Ε.Ο.
Η  ηλικία  των  πούλμαν  δεν  θα  ξεπερνά  τα  πέντε  (5)  χρόνια.  Αυτό  θα  αποδεικνύεται  μέσω  των  αδειών
κυκλοφορίας , οι οποίες θα επιδεικνύονται υποχρεωτικά πριν από μεταφορά, ώστε να φαίνεται ότι η χρονική
απόσταση από την 1η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι μεγαλύτερη της πενταετίας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των πούλμαν θα πρέπει να συμφωνούν με τα προβλεπόμενα από την Υπουργική
απόφαση  21504/1771/4/26-06-92  (ΦΕΚ  408  β΄)  «Περί  καθορισμού  τεχνικών  προδιαγραφών  τύπων
λεωφορείων».
Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι καθαρά κατά την αναχώρηση, με αναπαυτικά καθίσματα, ζώνες ασφαλείας
καθίσματος και γενικότερα θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις  απαραίτητες  ανέσεις  για τους επιβαίνοντες.
Επίσης , να διαθέτουν συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα
19 και 20 της Υ.Α.21504/1771/4/26-06-92.
Οι οδηγοί , οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την κάθε μεταφορά πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δίπλωμα οδήγησης
Δ΄ κατηγορίας. Ακόμα, οφείλουν να έχουν την ικανότητα και τον επαγγελματισμό που χρειάζεται ώστε να
πραγματοποιήσουν  την κάθε  μεταφορά με  απόλυτη ασφάλεια  και  πλήρη συνέπεια  καθώς και  να  έχουν
καθόλα κόσμια συμπεριφορά.
Με  ευθύνη  του  αναδόχου  των  μεταφορών  θα  πρέπει  να  υπάρχει  σε  κάθε  πούλμαν  μικροφωνική
εγκατάσταση και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (CB) ή κινητό τηλέφωνο , καθώς και φαρμακείο που να
περιλαμβάνει τα αντίστοιχα είδη πρώτης ανάγκης. 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεωτικά πρέπει  να διαθέτει  για τα πούλμαν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την
αντιμετώπιση αντίξοων συνθηκών. 
Κάθε  αυτοκίνητο  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τις  μεταφορές  θα  είναι  υποχρεωτικά  ασφαλισμένο  για
αποζημιώσεις προς τρίτους και για αστική ευθύνη προς τους επιβαίνοντες , τα δε γενικά έξοδα και τυχούσες
ζημιές θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.    
Τα έξοδα για κάθε πιθανή διέλευση διοδίων βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Η υπηρεσία θα έχει  τη δυνατότητα να αλλάξει  αν χρειαστεί  τις ημερομηνίες  των εκδρομών και τις  ώρες
αναχώρησης κατόπιν ειδοποιήσεως πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν .

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις οκτώ (8) εβδομάδες χωρισμένες σε τέσσερεις (4) περιόδους, με
έναρξη στις 18 Ιουνίου 2019 έως τις 26 Ιουλίου 2019 και από 29 Αυγούστου 2019 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018
και χωρίζεται σε τέσσερις  περιόδους ως εξής:
Α’ περίοδος: 18 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου
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Β’ περίοδος: 01 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου
Γ’ περίοδος: 15 Ιουλίου έως 26  Ιουλίου.
Δ’ περίοδος: 26 Αυγούστου έως 06 Σεπτεμβρίου.
Οι ώρες λειτουργίας του προγράμματος ορίζονται από 07:00 έως 16:00 και οι ημέρες από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή.
Το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα είναι:
7.00 -   8.15 πρωινή ζώνη απασχόλησης (προσέλευση παιδιών)
8.30 -   9.30 1η δραστηριότητα
9.30 -  10.30 2η δραστηριότητα
10.30 - 11.30 3η δραστηριότητα
11.30 - 12.00 διάλειμμα 
12.00 - 13.00 4η δραστηριότητα
13.00 - 14.00 5η δραστηριότητα
14.00 - 16.00 μεσημβρινή ζώνη απασχόλησης (αποχώρηση παιδιών)
Κατά  την  προσέλευση  και  αποχώρηση  των  παιδιών,  το  υπεύθυνο  προσωπικό  υποχρεούται  να  διατηρεί
παρουσιολόγιο και δεν θα παραδίδει τα παιδιά σε οποιονδήποτε πλην του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου τρίτου
προσώπου,  καθ’  υπόδειξη του γονέα/κηδεμόνα.  Το προσωπικό υποχρεούται  να προσέρχεται  δέκα λεπτά
νωρίτερα από την προσέλευση (πρωινή ζώνη) και να αποχωρεί εφόσον έχει παραδώσει και το τελευταίο
παιδί (μεσημβρινή ζώνη).
Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού (Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο) επί των οδών Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου καθώς και στην θάλασσα,  με τις εξής
δραστηριότητες:

1. Ποδόσφαιρο
2. Καλαθοσφαίριση
3. Πετοσφαίριση
4. Αντιπτέριση
5. Αντισφαίριση
6. Τοξοβολία
7. Ρυθμική και Ενόργανη Γυμναστική
8. Παραδοσιακοί χοροί
9. Μοντέρνοι χοροί
10. Τζούντο
11. Στίβο
12. Προσχολική κινητική αγωγή και δημιουργική απασχόληση
13. Μπάνιο στην θάλασσα 1-2 φορές την εβδομάδα ( προαιρετικό)

Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας από 5 έως και 14 
ετών.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί προτείνεται ως εξής:

Παιδί /Περίοδο 1η περίοδος 2 περίοδοι 3 περίοδοι 4 περίοδοι

1 παιδί 100€ 175€ 225€ 275€

 2 αδέλφια 175€ 325€ 415€ 505€

 3 αδέλφια 225€ 425€ 550€ 650 €

Το κόστος συμμετοχής  πέρα του τρίτου παιδιού της οικογενείας θα είναι δωρεάν. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
                                              

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α) Επιστημονικό προσωπικό
Σε ότι αφορά στον καθορισμό της αμοιβής του προσωπικού προβλέπεται ότι:
Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.4354/2015) ήτοι 6,35 ευρώ .
3.580 ώρες Χ 6,35 ευρώ =   22.733,00ευρώ  ΦΠΑ (24%)   5.455,92 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ  28.188,92€

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 3.580,00 ώρες Χ 6,35 € 22.733,00 €

ΦΠΑ 24%    5.455,92 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  28.188,92€

Β) Μεταφορά των παιδιών
Α/Α Μεταφορικό

     Μέσο
Είδος

Μετακίνησης
Απαιτούμενος

Αριθμός
Μεταφορικού Μέσου

Σύνολο
Απαιτούμενων
μεταφορικών

Ενδεικτική
Τιμή

Μονάδας

Σύνολο
Δαπάνης

1 Πούλμαν Μετακινήσεις
6ωρης

διάρκειας
εντός Αττικής

1 30 170,00€ 5100,00€

Φ.Π.Α. 24% 1.224,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.324,00 €

 
 Γ)

Εργολαβικό κέρδος 10% 2.783,30 €

Διαχειριστικά έξοδα 5% 1.391,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.175,00 €

ΦΠΑ 1.002,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.177,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   : «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :    32.008,00 €    
Φ.Π.Α. 24%       :    7.681,92 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :      39.689,92 €   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με
τους  λοιπούς  όρους  της  συμβάσεως  θα  εκτελεσθεί  η  υλοποίηση  του  καλοκαιρινού  προγράμματος   του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  για το έτος 2019.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των   32.008,00  €,  επιπλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%
ποσό των   7.681,92  €,    συνολικής δαπάνης   39.689,92 € που  βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον  Κ.Α.: 15.6472.06
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα
αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με  τον Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο :ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα  συμβατικά  στοιχεία  της  συμβάσεως  αυτής  στην  οποία  προσαρτώνται  είναι  κατά  σειρά  ισχύος  τα
ακόλουθα:
α. Η διακήρυξη διαγωνισμού
β. Το τιμολόγιο προσφοράς
γ. Ο προϋπολογισμός προσφοράς
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε. Τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς (προδιαγραφές)

ΑΡΘΡΟ 4ο :ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ο χρόνος ορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπή και καλύπτεται με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο :ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από υπογραφής της σύμβασης. 
Σε  περίπτωση  μη  εμπρόθεσμου  εκτελέσεως  της  παραπάνω  εργασίας,  εξαιρουμένης  της  αποδεδειγμένης
περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς δύο επί της εκατό (2%) για την
πρώτη  εβδομάδα  και  τέσσερα  επί  της  εκατό  (4%)  για  τη  δεύτερη  εβδομάδα  επί  της  αξίας  της
καθυστερούμενης προς παράδοση εργασίας.
Μετά την καθυστέρηση των δύο εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση εργασίας και
να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι πληρωμές της αξίας της εργασίας θα γίνονται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδίδονται
εντός δύο (2) εβδομάδων, μετά την παραλαβή της εργασίας και βάσει  σχετικής εκκαθαρίσεως αυτής και
πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα
λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος και νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ –ΦΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο :ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 
Ο  μισθωτής  διατηρεί  το  δικαίωμα  χρονικής  παράτασης  της  σύμβασης  εφόσον  δεν  έχει  εξαντλήσει  το
προϋπολογισθέν ποσό της σύμβασης. 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1/4/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΡ. ΜΕΛ.: 2/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                              
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ                                Προυπολ.:    39.689,92 €  (με ΦΠΑ 24%)
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

« ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε
συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  η  δημόσια  σύμβαση  παροχής  υπηρεσίας  με  τίτλο
«ΔΑΠΑΝΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΘΛΗΣΗΣ  2019»,

προϋπολογισμού   39.689,92 ευρώ,  με  κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης  την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016. 
Η  ελάχιστη  προθεσμία  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  είναι  δώδεκα  (12)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ.
1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα του  Οργανισμού www.paodap.gr και  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής
www.agiaparaskevi.gr 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ..../..../..... ημέρα .............. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό
κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την ………........
Η  εν  λόγω  δημόσια  σύμβαση  παροχής  γενικών  υπηρεσιών  θα  χρηματοδοτηθεί  από ίδιους  πόρους.  Οι
διαγωνιζόμενοι  θα  μπορούν  να  καταθέσουν  προσφορά  για  το  σύνολο  της  Υπηρεσίας  όπως  αυτή
περιγράφεται  αναλυτικά  στην  2/2019  μελέτη  του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α) Επιστημονικό προσωπικό
Σε ότι αφορά στον καθορισμό της αμοιβής του προσωπικού προβλέπεται ότι:
Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.4354/2015) ήτοι 6,35 ευρώ .
3.580 ώρες Χ 6,35 ευρώ =   22.733,00ευρώ  ΦΠΑ (24%)   5.455,92 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ  28.188,92€

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 3.580,00 ώρες Χ 6,35 € 22.733,00 €

ΦΠΑ 24%    5.455,92 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  28.188,92€
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Β) Μεταφορά των παιδιών
Α/Α Μεταφορικό

     Μέσο
Είδος

Μετακίνησης
Απαιτούμενος

Αριθμός
Μεταφορικού Μέσου

Σύνολο
Απαιτούμενων
μεταφορικών

Ενδεικτική
Τιμή

Μονάδας

Σύνολο
Δαπάνης

1 Πούλμαν Μετακινήσεις
6ωρης

διάρκειας
εντός Αττικής

1 30 170,00€ 5100,00€

Φ.Π.Α. 24% 1.224,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.324,00 €

 
 Γ)

Εργολαβικό κέρδος 10% 2.783,30 €

Διαχειριστικά έξοδα 5% 1.391,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.175,00 €

ΦΠΑ 1.002,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.177,00 €

Αναθέτουσα αρχή:  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Διεύθυνση: ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ -  Τηλέφωνο:  210-6002223   Fax: 210-6083923

Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις

Η  προετοιμασία,  ανάθεση,  σύναψη  και  εκτέλεση  της  εν  λόγω  δημόσιας  σύμβασης  παροχής  υπηρεσίας
διέπεται από τις διατάξεις:
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
• Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  διοίκησης  –

Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Του N.  3861/2010 «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. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις».

• Του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτεία  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

• Του Ν. 4555/2018-  Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι
• Της  με  αριθμό  ...../2019  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περί  έγκρισης  διενέργειας  της

υπηρεσίας, της παρούσας μελέτης καθώς και των όρων διακήρυξης της, για το έτος 2019.

Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ..../..../..... ημέρα .............. και μέχρι την ……. ώρα, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ.
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2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ,
αρμόδιος υπάλληλος ……….........................…….μέχρι και την ..../..../2019,  ημέρα .................
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Άρθρο 3
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν
γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Οργανισμού
καθώς  και  του  Δήμου Αγίας  Παρασκευής,  στους  δικτυακούς  τόπους:  www.paodap.gr και
www.agiaparaskevi.gr
2.  Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν ακόμα να ενημερώνονται  για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική
διεύθυνση:  Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου Τ.Κ. 15342, τηλέφωνο:210-6002223, Fax:  210-6083923, e-
mail: paodap@agiaparaskevi.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Άρθρο 4
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

1.  Τα  απαιτούμενα,  σύμφωνα  με  το  επόμενο  άρθρο  της  παρούσας  διακήρυξης,  δικαιολογητικά  για  τη
συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα. 
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 
3.  Μέρος  των  τεχνικών  στοιχείων  των  προσφορών  (π.χ.  φυλλάδια  με  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  των
προσφερόμενων),  μπορεί  να  υποβληθεί  σε  πρωτότυπη  μορφή  σε  ξένη  γλώσσα,  αλλά  να  συνοδεύεται
οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι
μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί  με την προσφορά τους,  επί
ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
A) Το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/2016( Α’ 147) , που
έχει εγκριθεί με την αρ. 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(ΦΕΚ Β’/3698/18.11.2016).

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 φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [52703]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου,Αγία 
Παρασκευή, Τ.Κ. 15341]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [......]
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- Τηλέφωνο: [210-6002223]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [paodap@agiaparaskevi.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.paodap.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019

[CPV: 92622000-7 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους υποψηφίους Αναδόχους τα παρακάτω Μέρη:

ΜΕΡΟΣ  ΙΙ  (Πληροφορίες  σχετικά  με  τον  Οικονομικό  Φορέα). Συγκεκριμένα  θα  πρέπει  να
συμπληρωθούν οι παρακάτω ενότητες:

• Ενότητα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα
• Ενότητα Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα
• Ενότητα Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων Φορέων

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (Λόγοι αποκλεισμού). Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω ενότητες:
• Ενότητα Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
• Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
• Ενότητα Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα
• Ενότητα Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού

ΜΕΡΟΣ ΙV (Κριτήρια επιλογής). 
Ο Υποψήφιος  Ανάδοχος  συμπληρώνει  μόνο  την  ενότητα  Α (Γενική  ένδειξη  για  όλα  τα  κριτήρια
επιλογής), χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV Η Επιτροπή
Διαγωνισμού ενδέχεται στη συνέχεια να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και τεκμηρίωση.
ΜΕΡΟΣ V (Tελικές δηλώσεις)
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της
παρούσας  διακήρυξης  και  των  σχετικών  με  αυτήν  διατάξεων  και  κείμενων  νόμων  και  τους  αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
Περιγραφή  της  επιχειρηματικής  δομής  και  του  συνόλου  των  δραστηριοτήτων  του  διαγωνιζομένου,  και
συγκεκριμένα:
(α) Προσκόμιση αναλυτικού πίνακα των εργαζομένων ή των συνεργατών του διαγωνιζομένου, στον οποίο θα
αναφέρονται  αναλυτικά οι  τεχνικές  γνώσεις  και  εμπειρία  που κατέχουν σε  σχέση με  το αντικείμενο  του
διαγωνισμού. Το προσωπικό που απαιτείται για την ολοκληρωμένη διαχείριση του έργου είναι εξειδικευμένο
ως προς την γνώση και το χειρισμό του μουσικού οργάνου, αλλά έχει και εμπειρία σε όμοιες εργασίες.
Oι εργαζόμενοι ή οι συνεργάτες του διαγωνιζομένου θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία ίδιου αντικειμένου
εργασίες σε έναν τουλάχιστον φορέα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ .
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ειδικότητες 

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

2 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

3 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
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4 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

5 ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ

6 ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ

7 ΡΥΘΜΙΚΗΣ

8 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

9 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

10 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ

11 ΣΤΙΒΟΥ

12 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ

13 ΙΑΤΡΟΥ

(β)  Κατάσταση από την οποία να αποδεικνύεται  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  αναλάβει  ίδιου αντικειμένου
εργασίες  σε  έναν  τουλάχιστον  φορέα  του  Δημοσίου,  ΝΠΔΔ  ή  ΟΤΑ,  συνοδευόμενη  από  τις  αντίστοιχες
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και συμβάσεις.
(γ) Πιστοποιητικό ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από αναγνωρισμένο φορέα ISO 9001.2015/Διαχείριση
Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο
(δ) Πιστοποιητικό διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008, 1801:ΟΗΣΑΣ, 1801:2007,
για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία
(ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συμβολαιογράφου του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζομένου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό / συνεργάτες που απαιτούνται για τη κάλυψη
των υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2019 Μελέτη.
(ζ)  Πιστοποιητικό  ISO  14001:2015  για  Σύστημα  Διαχείρισης  Περιβαλλοντικής  Ασφάλειας,  σχετικά  με  τη
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο, διαπιστευμένο.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή σύμπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν
από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τη σύμπραξη.
3. Γενικά για τα δικαιολογητικά συμμετοχής
3.1.  Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  μπορεί  να  μην  υποβάλλονται  μαζί  με  την  προσφορά,  εφόσον  έχουν
κατατεθεί στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίας Παρασκευής και εφόσον δεν έχει λήξει η
ισχύς τους.  Σε τέτοια περίπτωση θα γίνεται σχετική ρητή μνεία στην προσφορά και  θα υποβάλλονται  τα
αντίστοιχα αντίγραφα των πρωτοτύπων που είναι κατατεθειμένα στον Δήμο. Σε περίπτωση που η προσφορά
δεν  υποβάλλεται-υπογράφεται  από  τον  ίδιο  τον  προσφέροντα  ή  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  της
προσφέρουσας επιχείρησης, τότε πρέπει να συνυποβληθεί σχετική εξουσιοδότηση του προσφέροντα ή του
νομίμου εκπροσώπου της προσφέρουσας προς τον υπογράφοντα, θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της
υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου.
3.2. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  οι  Εταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης  και  οι  Ομόρρυθμες  και  Ετερόρρυθμες
Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Κανένας
δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό περισσότερες από μία (1) εταιρείες ή ένωση προμηθευτών ούτε
να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό
ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο
ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης,
δεν μπορεί να συμμετέχει  στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει  σε
αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
3.3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται

13



ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται  από  τον  νόμο  ένορκη  δήλωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  υπεύθυνη  δήλωση,
βεβαιούμενου  του γνήσιου της υπογραφής  του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
3.4. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1
του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).     «Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και
γίνονται υποχρεωτικά δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν  θεώρηση  από  υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  δ.  Ομοίως,  υποβάλλονται  και  γίνονται
υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.» 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή σύμπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για καθέναν
από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τη σύμπραξη.

Άρθρο 6
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στη διακήρυξη σε 1% επί του προϋπολογισμού των εργασιών. Κατατίθεται
υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του
Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων.  Η εγγύηση επιστρέφεται  στους αποκλεισθέντες  του διαγωνισμού,
καθώς  και  στους  αποτυχόντες,  μετά  την  ανακήρυξη  του  μειοδότη.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  του
ανακηρυχθέντος  αναδόχου  αντικαθίσταται  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  δια  της  προσκομίσεως
εγγυήσεως καλής εκτέλεσης.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων,  η  οποία κυρώθηκε  με το Ν.  2513/1997 και  έχουν,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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.
ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει 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,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
-  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
-  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,
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 του Δήμου και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν
ότι  και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

• Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

• Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
• Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος

από  τον  συμβατικό  χρόνο  παράδοσης,  κατά  τον  χρόνο  που  με  βάση  τη  σύμβαση  ο  Δήμος
υποχρεούται στην παραλαβή της υπηρεσίας κατά δύο (2) μήνες.

στ)  Οι  υπηρεσίες  του  οργανισμού  θα  επικοινωνούν  με  τους  φορείς  που  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

Άρθρο 7
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών

1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού  Αγίας  Παρασκευής  Δ/ΝΣΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ  ΠΕΛΑΓΟΥΣ  ΚΑΙ  ΤΕΡΜΑ  ΝΟΤΟΥ,  Τ.Κ.15342  από  τους
προσφέροντες ή εκπροσώπους τους, επί αποδείξει (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα παραλαβής).
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού,
όπως αυτή αναφέρεται στη σχετική παράγραφο της διακήρυξης ή/και στην περιληπτική διακήρυξη.
2.  Προσφορές που θα κατατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των  προσφορών,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στο  αρμόδιο  όργανο  προ  της  εκπνοής  της
προθεσμίας 
3. Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  και  των  αιτήσεων  συμμετοχής,  που  κατατίθενται  κατά  την
καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την
ώρα λήξης. 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  του  αρμόδιου   οργάνου,  με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή
αίτηση συμμετοχής.
4. Προσφορές  ή  αιτήσεις  συμμετοχής  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 
5. Οι  προσφορές  και  οι  αιτήσεις  συμμετοχής  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φoρείς  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
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συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
7. Οι  διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να υποβάλλουν τις  προσφορές τους  ΕΝΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ σε δύο αντίτυπα, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
γ) ο τίτλος της σύμβασης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019»
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
9. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τα παρακάτω: 
Α) Η προσφορά πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 2/2019 μελέτη.
Β) Κάθε προσφορά πρέπει  να είναι  υπογεγραμμένη από το διαγωνιζόμενο και  να είναι  διατυπωμένη με
σαφήνεια.  Οι  αριθμοί  δεν  πρέπει  να  έχουν  σβησίματα,  διαγραφές,  υποσημειώσεις,  μεσόστιχα,  κενά,
συντομεύσεις. Όλες οι διορθώσεις, διαγραφές, προσθήκες, μπορούν να γίνονται στο περιθώριο και ισχύουν
εφόσον υπογράφονται από το διαγωνιζόμενο.
Γ) Οι προσφορές όπως αναφέρεται παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο με δύο 
υποφακέλους.
(α).- Συγκεκριμένα στον κυρίως φάκελο και σε κάθε υποφάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
-  Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 
-  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ((ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
- Ο τίτλος της σύμβασης «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ 2019»
 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός της προκήρυξης.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου.
Σε  περίπτωση  που  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  του  όγκου  τους,  να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο προσφοράς,  τότε  αυτά συσκευάζονται  ιδιαίτερα και  ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο προσφοράς με την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς»  και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου προσφοράς.
(β).- Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς κατά προτίμηση τοποθετούνται δύο υποφάκελοι ως εξής:
β.1. Υποφάκελος (1) με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο εσωτερικό
του παραπάνω φακέλου θα περιέχονται τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας
διακήρυξης.
Στα  περιεχόμενα  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  εμφανίζονται  οικονομικά  στοιχεία.  Ενδεχόμενη
εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
β.2. Υποφάκελος (2) με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το εσωτερικό του παραπάνω φακέλου θα
περιέχει:
Πρωτότυπη Οικονομική προσφορά. Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων, θα αναγράφεται ευκρινώς,
αριθμητικά και ολογράφως το ποσό της συνολικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας. Η τιμή πρέπει να
περιλαμβάνει τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη
διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Δ) Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ε) Προσφορές που δεν θα καλύπτουν το σύνολο της προς ανάθεση υπηρεσίας ή που καλύπτουν μέρος αυτών,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

16



Ζ)  Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη
τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης  ή  της  προσφοράς.  Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από
αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της
προσφοράς  τους  (δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τεχνική  ή  οικονομική  προσφορά)  που  έχουν  υποβάλει.  Η
διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά
σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,  διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία
των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις
ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος των προσφορών

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της,
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε
δικαίωμα για κατακύρωση.

Άρθρο 9
Εναλλακτικές προσφορές

1. Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά και με μία και μοναδική
πρόταση.  Εάν  υποβάλει  περισσότερες  από  μία  προσφορές  ή  προτάσεις  τότε  θα  απορριφθούν  όλες  στο
σύνολό τους.
2. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροτάσεις (λύσεις) δεν γίνονται
αποδεκτές και εάν υποβληθούν, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες.

Άρθρο 10
Ενστάσεις 

1.Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του υποβάλλεται εγγράφως
ως εξής:
α)  Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  στο  Πολιτιστικό  και  Αθλητικό  Οργανισμό  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής, μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για
τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσιοποίησης  της
περίληψης διακήρυξης  και  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Αν προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη
ημέρα.  Η ένσταση εξετάζεται  από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Πολιτιστικού και  Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
β)  Κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής  εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης  ενστάσεων,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών,  μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της  οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της  εκτιμώμενης αξίας  της σύμβασης.  Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι  ενστάσεις  κοινοποιούνται  επί ποινή αποκλεισμού ,  από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφονται  και  το  αντίστοιχο  αποδεικτικό  αποστέλλεται  σε  φυσική  μορφή  στο  αρμόδιο  όργανο  του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής.
4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.
5. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου-Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίων
Νήσων, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 150 – 152 του Ν.3463/2006.

Άρθρο 11
Προσφερόμενη τιμή

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθμητικά, καθώς και αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο.
2.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση,  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της υπηρεσίας,  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση προσφορών

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού,  σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016,
ξεκινά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών.  Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από  αυτούς,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
Είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Επιτροπής, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
Α. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  που  περιέχει  τα  δικαιολογητικά,  καθώς  και  ο  φάκελος
Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  και  τοποθετούνται  σε  νέο
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από
την Επιτροπή.

2.  Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  προτείνει  τον  αποκλεισμό  περιπτώσεων  παραβίασης  των  όρων  ή
έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει
Πρακτικό. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παραπέμπουν από
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ένα σημείο της προσφοράς σε άλλο (από την οικονομική στην τεχνική και αντίστροφα) ή σε εγχειρίδιο ή μη
σύμφωνες με οποιονδήποτε όρο της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή.

3.  Ο  πλήρης  φάκελος  της  προσφοράς  οποιουδήποτε  διαγωνιζόμενου  του  οποίου  η  προσφορά
κρίθηκε τελεσιδίκως ως «τυπικά μη αποδεκτή» επιστρέφεται σε αυτόν.

4.  Τεχνικής αξιολόγησης  τυγχάνουν μόνον  οι  αρχικά τυπικά αποδεκτές  προσφορές,  καθώς και  οι
προσφορές  που  αρχικά  κρίθηκαν  «ως  τυπικά  μη  αποδεκτές»,  αλλά  μετά  από  υποβολή  ένστασης
δικαιώθηκαν.

5.  Η  τεχνική  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  στην  παρούσα
προκήρυξη  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».  Βάσει  των αποτελεσμάτων της τεχνικής  αξιολόγησης  η αρμόδια
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα διαχωρίσει τις προσφορές σε «τεχνικά αποδεκτές προσφορές» και
«τεχνικά  απαράδεκτες  προσφορές»,  συντάσσοντας  το  τελικό  Πρακτικό  τεχνικής  αξιολόγησης  των
προσφορών.  «Τεχνικά  αποδεκτή  προσφορά»   κρίνεται  εκείνη  η  οποία  καλύπτει  πλήρως  τις  γενικές
απαιτήσεις, όπως αυτές σχετικά προσδιορίζονται.

6.  Ο  φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  των  τεχνικά  αποδεκτών  προσφορών,  αν  δεν
αποσφραγιστεί  στην  ίδια  Δημόσια  Συνεδρίαση,  θα  αποσφραγιστεί  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα
γνωστοποιηθεί  εγγράφως  σε  αυτούς  με  ανακοίνωση,  η  οποία  και  θα  αναρτηθεί  σε  εμφανές  μέρος  της
υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  την  ημερομηνία  που  θα
αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές.
 7. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

8. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα ελέγξει την ύπαρξη και την επάρκεια των οικονομικών στοιχείων των
προσφορών και θα κρίνει τις οικονομικές προσφορές ως «τυπικά αποδεκτές ή μη».

9.  Οικονομικής  αξιολόγησης  τυγχάνουν  μόνο  οι  προσφορές  εκείνες  που  σύμφωνα  με  τα
αναφερόμενα παραπάνω κρίθηκαν «τυπικά αποδεκτές».

10. Με το άνοιγμα τόσο των τεχνικών όσο και των οικονομικών προσφορών δίνεται η δυνατότητα σε
όσους έχουν  λάβει  μέρος  στο διαγωνισμό να λάβουν γνώση εντός της ημέρας  ή το αργότερο εντός της
επομένης του ανοίγματος των προσφορών που έχουν καταθέσει οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2.Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση,  ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών  ,  λεκτικές  και  φραστικές  αποκλίσεις  των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  την  ορολογία  των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως
προς  τα  νομιμοποιητικά  στοιχεία,  πλημμελής  σήμανση  αντιγράφων  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση  της δομής  των εγγράφων της  προσφοράς  από τα υποδείγματα,  υποχρεωτικά  ή μη,  που
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά
το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων
σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
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3.Η  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  δεν  πρέπει  να  εισάγει  διακρίσεις  άνιση  μεταχείριση  των οικονομικών
φορέων  ή  να  έχει  ως  συνέπεια  ευνοϊκή  μεταχείριση  συγκεκριμένου  οικονομικού  φορέα  στη  διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
 
4.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν,  μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5.Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  ή  υποψήφιο,  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
Για την επικοινωνία της Επιτροπής του διαγωνισμού με τους διαγωνιζόμενους επιτρέπεται και η αποστολή
τηλεομοιοτυπημάτων (FAX).
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 13
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα  όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
• Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει να  καταβάλλει  εισφορές  τόσο  για  τα  μέλη  τους  όσο  για  το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη
ανάλογη διαδικασία.

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία
να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Τα νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά  προσκομίζουν  όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά,  εκτός  του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από
τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να
είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Οι  ομόρρυθμες  εταιρείες  (Ο.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής
ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι  ετερόρρυθμες  εταιρείες  (Ε.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής
ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου αφορά  στους  διαχειριστές  για  τις  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου
στους νόμιμους εκπροσώπους του.
4.  Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  εμπρόθεσμα  στην
Επιτροπή διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή
ανακριβή  ή  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή και  τη διαβίβαση  του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο  για τη λήψη απόφασης  είτε  για  την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της
σύμβασης.  Το  αποτέλεσμα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την
κατακυρωτική κατακύρωσης.
7.  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν,  κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.  Σε  κάθε  περίπτωση για  την  κατακύρωση αποφασίζει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Οργανισμού  και  η
σχετική  απόφαση  υποβάλλεται  στο  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  έλεγχο  νομιμότητας.  Η
απόφαση  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  μπορεί  να  ληφθεί  και  μετά  την  πάροδο  ισχύος  των
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.
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Άρθρο 14
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 
α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη
ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. 
β)  Τη  ματαίωση  του  αποτελέσματος  και  επανάληψη  με  τροποποίηση  ή  μη  των  όρων  και  των  τεχνικών
προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

Άρθρο 15
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης

1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. 
2. Ο  Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού,  εντός δέκα (10)  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
3.  Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 16
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η σύμβαση συντάσσεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, βάσει των όρων
της διακήρυξης, των τευχών της µελέτης και της προσφοράς του µειοδότη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  έως τις 10-9-2019.
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών, με την κατά Νόμο επαύξηση
του  χρηματικού  ποσού της  Σύμβασης.  καθώς  και  των ανά  είδος  υπηρεσιών   που  κατακυρώθηκαν  στον
ανάδοχο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
3. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής,
γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016.
4.  Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,  ως
οργανωτική  μονάδα  του  Πολιτιστικού  και  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής.  Κατά  τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και
μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή και 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 και παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και παραδοτέων,
με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  αξίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  επιτροπή  παραλαβής
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υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  και  παραδοτέων  της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
7.  Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
8.  Ανεξάρτητα  από  την  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι
προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου,  στην  οποία  δεν  μπορεί  να  συμμετέχουν  ο  πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  επιτροπής  που
πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση  χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 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.
9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο
πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες,
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
10. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις  υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 17
Ποινικές ρήτρες

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 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 ή σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. 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  μπορούν  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη
απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, 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.
2.  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 18
Τρόπος Πληρωμής
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1. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας
του κάθε τιμολογίου.  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του/των
ανάδοχου/αναδόχων  εξαιτίας  συμβατικής  παράλειψης,  αυτή  θα  αφαιρείται  από  το  ποσό  της  οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  Στο χρηματικό
ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Η Πληρωμή θα γίνεται  μετά το πέρας της κάθε περιόδου .
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία.
3.  Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και
αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση.

Άρθρο 19
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις

1.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  της  διακήρυξης  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στον
Πολιτιστικό  και  Αθλητικό  Οργανισμό  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής  και  ηλεκτρονικά  στην  ιστοσελίδα  του
Οργανισμού www.paodap.gr
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και
να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΠΑΟΔΑΠ 
3. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
για  τους  Ο.Τ.Α.  α΄  βαθμού,  εισφορές  κλπ.  Σε  περίπτωση  άρνησής  του  παρακρατούνται  από  τον  πρώτο
λογαριασμό του.
4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν.
3463/2006.
Η  παρούσα  διακήρυξη  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  .............…./2019  (ΑΔΑ:……....................……)  απόφαση  του
Διοικητικού Συμβουλίου..

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1/4/2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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