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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» του Δήμου Ν. Σμύρνης για την καλοκαιρινή περίοδο 2014,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.000€, συμπ. Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με
την υπ΄ αρ.: 25/14 μελέτη και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του Π.Δ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 14, 5 ος όροφος), στις
…………………………………………… 2014, ημέρα ………………………………. και ώρα ................... π.μ.
(ώρα λήξης υποβολής των προσφορών), από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, με σφραγισμένες γραπτές
προσφορές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #72.000,00# Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), και θα καλυφθεί
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α. 15.6472.0001 του προϋπολογισμού του οικ. έτους
2014 του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Το πρόγραμμα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και υλοποιείται με την οικονομική συμβολή των
συμμετεχόντων παιδιών. Κατά την περσινή περίοδο καλύφθηκε σχεδόν το σύνολο της δαπάνης (95%),
γεγονός που θα συμβεί και την φετινή χρονιά, αφού υπάρχει ήδη ζωηρό ενδιαφέρον των εργαζομένων
δημοτών μας για τη συμμετοχή των παιδιών τους.
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η παροχή της υπηρεσίας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές
διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα:
- Π.Δ.28/1980 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών ΟΤΑ», όπως ισχύει σήμερα
- Ν.3463/2006 «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
- Ν.2362/1995 (άρθρο 82 και άρθρο 83 παρ. 1) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» και ΥΑ 35130/739/09.08.2010 του Υπουργ. Οικονομίας για τα χρηματικά όρια
- N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
- ΥΑ 94842/24-8-2011 (ΦΕΚ 1945Β/31-8-2011/ΑΔΑ 4ΑΧΖΘ-ΛΘΝ) «Έγκριση οργανωτικού πλαισίου
προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, υπερισχύει πρώτα το Π.Δ.28/80. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες
διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε
συγκεκριμένο άρθρο, νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Π.Δ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύμβασης, που θα προσαρτηθούν σ' αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι:
α) Η παρούσα Διακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Οικονομική προσφορά
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 16/06/2014 έως 23/07/2014, δηλαδή όσο θα
διαρκεί το πρόγραμμα.
Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά
την διάρκειά της.
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω
δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα (οι υπεύθυνες δηλώσεις με επικύρωση του
γνήσιου της υπογραφής):

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμα ή το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται (ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή), που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερ/νία διεξαγωγής του
διαγωνισμού και θα καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.
3. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
συμμετέχοντα και των ασφαλιζομένων υπαλλήλων, κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, αν δεν γίνει αυτοπρόσωπη υποβολή της προσφοράς.
Εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του Ν. 1599/86 με
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο. Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του
καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, αν ο διαγωνιζόμενος είναι «φυσικό πρόσωπο» ή
του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (προέδρου-διευθύνοντος συμβούλου-διαχειριστή-εταίρων,
ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας) όπου θα δηλώνεται :
i) ότι ο συμμετέχων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (όχι οι ατομικές επιχειρήσεις), αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή ή παύση εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση ούτε
έχουν κινηθεί σε βάρος του σχετικές διαδικασίες
ii) ότι οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης
εταιρείας (Α.Ε.) και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση δεν
έχουν καταδικαστεί για, δωροδοκία, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια
χρεοκοπία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση.
iii) ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και η
οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του και ότι δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική του ιδιότητα ή πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΟΤΑ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος ότι οι κατά τον νόμο υπόχρεοι, σύμφωνα με την
νομική μορφή της επιχείρησης, έχουν μηδενική ποινική κατάσταση και θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά (αντίγραφα ποινικών μητρώων) κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, εφόσον αναδειχθούν
μειοδότης, και εφόσον τους ζητηθούν και δεν αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
8. Κατάσταση φορέων ΟΤΑ όπου ο συμμετέχων έχει αναλάβει την υλοποίηση καλοκαιρινού αθλητικού
προγράμματος κατά την τελευταία τριετία, με αναφορά των στοιχείων του φορέα, συνοδευόμενη από
πιστοποιητικά ή αντίστοιχα συμφωνητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις αντίστοιχες αρμόδιες
αρχές περί ανάθεσης ή ορθής εκτέλεσης των εργασιών.
9. Πιστοποιητικό εναρμόνισης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 με πεδίο πιστοποίησης τη διοργάνωση
αθλητικών καλοκαιρινών προγραμμάτων για παιδιά.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος που θα βεβαιώνεται ότι στελέχη που θα
απουσιάσουν λόγω ανωτέρας βίας (ασθένεια κλπ) θα αντικατασταθούν εντός 24 ωρών.
11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος που θα βεβαιώνεται ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων
συνθηκών παροχής των εργασιών της μελέτης και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεσή τους.
12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος που θα δηλώνει ότι με την υπογραφή της σύμβασης
θα ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες του προγράμματος.
13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του που ορίζεται σε
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
14. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
συμμετέχοντος.
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ήτοι για ποσό #1.440 €.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (να ισχύει τουλάχιστον έναν μήνα

μετά την λήξη του χρόνου ισχύς της προσφοράς που έχει οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί στους
συμμετέχοντες μετά την ανακήρυξη του μειοδότη.
Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το
δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο ή αν είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Η εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα την ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία του εκδότη,
τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου
εκδίδεται και ότι απευθύνεται στο Δήμο Νέας Σμύρνης.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσμίας
τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, το ποσόν της εγγύησης (μέρος ή σύνολο).
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της μετά από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισμό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής του ανακηρυχθέντος παρόχου-μειοδότη αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της
συμβάσεως με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτελέσεως, σύμφωνα με το άρθρον 15 παρ.8 του Π.Δ.
28/80, εκτός εάν ισχύει η ίδια και για την καλή εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες
2. Νομικά πρόσωπα
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων
Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και
προδιαγραφές για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και θα προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 6 των παρόντων όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
νομοθετικών διατάξεων, επί ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, όπως ισχύει για τους πρόχειρους
διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, άρθρου 11 παρ. 5 και άρθρου 15, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3548/07 (άρθρ. 1, 2 και 3) περί «καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο», όπως και αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3752/09, καθώς επίσης
και στη διαδικτυακή πύλη «www.diavgeia.gov.gr», σύμφωνα με τον N. 3861/2010 περί «ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού,
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 16. παρ.2
του Π.Δ.28/1980 (και με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται όσα ορίζονται στη σχετική μελέτη και στην παρούσα
διακήρυξη) ορίζεται η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή επί της συνολικής δαπάνης.
Η περιγραφή των υπηρεσιών και οι προδιαγραφές που απαιτούνται αναφέρονται ενδεικτικά στην υπ. αρ. μελέτη
25/14.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία τους, χωρίς
ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και
σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Όταν η
προσφορά αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, αυτές θα μονογράφονται κατά σελίδα από τον
προσφέροντα. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.
Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία εταιρείες, ούτε να συμμετάσχει
χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι

προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από τον συμμετέχοντα όλες εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για
λογαριασμό του.
Οι τιμές προσφοράς θα αναγράφονται σε €, με στρογγυλοποίηση σε δυο δεκαδικά ψηφία, αν προκύπτει δε και
οι τιμές θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και
αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως. Η ποσοστιαία έκπτωση, αν απαιτείται, θα
είναι επί τοις εκατό (%).
Οι τιμές προσφοράς συμπεριλαμβάνουν την ασφαλιστική κάλυψη του παρεχόμενου επιστημονικού προσωπικού
καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου ή τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πάροχο
της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους
διακήρυξης ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει
τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ενώπιον
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης ή στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου στο κτίριο του
Δημαρχείου Ν. Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη, 4ος όροφος) έως την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 1 των παρόντων όρων.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
α) Πλήρη στοιχεία Αποστολέα (επάνω και αριστερά στον φάκελο)
β) Θέμα και Στοιχεία Παραλήπτη (κάτω και δεξιά στον φάκελο), δηλαδή τα παρακάτω:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπές
Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών
Δήμος Νέας Σμύρνης
Ελ. Βενιζέλου 14, Νέα Σμύρνη, 17121
Αριθμ. Μελέτης 25 /14
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: ................»
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς θα τοποθετηθούν ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι, που όλοι θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και θα ονομάζονται αντίστοιχα:
α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα περιέχει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 6 των παρόντων όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων
και νόμων και β) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά του
συμμετέχοντος.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την
ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που υποβλήθηκαν ή
περιήλθαν στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά:
α) σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός επιχειρηματίας,
β) σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος
ομόρρυθμος εταίρος
γ) σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,
δ) σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.,
ε) Σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων,
διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας
εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω.

Όταν παρέλθει η αναφερόμενη ώρα, στο άρθρο 1 των Όρων Διακήρυξης, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης
των προσφορών. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω
χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη του χρόνου αποδοχής των προσφορών
και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αφού
βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπος επίδοση ή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4 του Π.Δ.28/80 επίδοση του
φακέλου της προσφοράς (εκτός και αν έχει σταλεί ταχυδρομικά) και αναγραφεί ο αύξων αριθμός της, αρχίζει η
αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους
και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα του κάθε φακέλου περιληπτικά αλλά με σαφήνεια, ώστε να
φαίνεται αν συμφωνούν ή όχι με τους Όρους Διακήρυξης.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε
πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής. Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε
πρακτικό.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του
διαγωνισμού αποχωρούν και η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των
διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν.
Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και τους λόγους
του αποκλεισμού τους και καλεί τους αποκλεισμένους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους μαζί με τις
σφραγισμένες προσφορές τους.
Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση (η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και
ώρα) και, παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τους, κατά
σειρά που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό, ελέγχεται αν έχει συμπληρωθεί το αριθμημένο και σφραγισμένο από
την Υπηρεσία έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς και ανακοινώνεται μεγαλόφωνα η τιμή προσφοράς
(χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής δαπάνης) κάθε διαγωνιζόμενου και γράφεται αυτή στο πρακτικό του
διαγωνισμού. Ακολούθως ανακηρύσσεται ο μειοδότης (που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής
δαπάνης, σύμφωνα με τα κριτήρια των Όρων Διακήρυξης), Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (προσφορές
που έχουν την ίδια συνολική τιμή (και είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης) ακολουθεί κλήρωση.
Ακολούθως συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό.
Τα πρακτικά του διαγωνισμού, καθώς και κάθε απόφαση επί των τυχόν ενστάσεων, κατακυρώνονται από την
Οικονομική Επιτροπή για την νομιμότητά τους, η οποία τελικά κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
και αναθέτει την παροχή της υπηρεσίας στον μειοδότη. Αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα
συμφέροντα του Δήμου μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό και να ζητήσει την επανάληψή του με ίδιους ή νέους
όρους.
ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου
παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Οικονομική Επιτροπή, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, που
αποφασίζει σχετικά και προτείνει την:
α) Κατακύρωση του διαγωνισμού.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.
γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσή του.
ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής κάποιου
σε αυτόν, υποβάλλονται στον Δήμο Ν. Σμύρνης εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:
εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή
παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την
εκτέλεση του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από
το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν:
μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση κατατίθεται κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού και μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή του διαγωνισμού ή από την ημέρα
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή του
διαγωνισμού. Η Οικονομική Επιτροπή, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, αποφασίζει επί της ενστάσεως. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους εκτός των προαναφερομένων, δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Στον ανακηρυχθέντα μειοδότη του διαγωνισμού αποστέλλεται ανακοίνωση με την εγκριτική απόφαση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση των τελικών αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού με δική τους μέριμνα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση και ανάθεση της υπηρεσίας,
οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη
συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως που επιτεύχθηκε κατά το διαγωνισμό, ήτοι ποσού #3.600# €.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη
του ανωτέρω χρόνου, επιστρέφεται στον πάροχο.
ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΣΥΜΒΑΣΗ
Η απόφαση έγκρισης-κατακύρωσης του αποτελέσματος κοινοποιείται σε όλους στους διαγωνιζόμενους στο
διαγωνισμό.
Στον ανακηρυχθέντα μειοδότη του διαγωνισμού αποστέλλεται ανακοίνωση με την εγκριτική του
αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση και προσκαλείται να προσέλθει σε προθεσμία όχι μικρότερη των
πέντε (5) ημερών και όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
πρόσκλησης-κοινοποίησης της απόφασης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή αν δεν προσκομίσει την
απαιτούμενη εγγύηση, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/80 κυρώσεις,
εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, και καλείται ο αμέσως επόμενος
μειοδότης.
Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία :
α. Η παρούσα διακήρυξη
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ. Οι συγγραφές υποχρεώσεων
δ. Η οικονομική προσφορά και η συνολική προσφορά του παρόχου της υπηρεσίας με όλα τα τεχνικά και λοιπά
στοιχεία
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που τυχόν την
συνοδεύουν.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τίθεται σε ισχύ με την
υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως
αυτό θα του γνωστοποιείται από τους υπευθύνους του Δήμου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το διατιθέμενο προσωπικό σε περίπτωση που από τους υπευθύνους
του Δήμου τεθεί εγγράφως θέμα μη επάρκειας ή μη καταλληλότητας των στελεχών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το απαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό σε περίπτωση αύξησης των
αναγκών, να αντικαταστήσει στελέχη σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ασθένεια, κλπ) εντός 24 ωρών καθώς και
να μειώσει το διατιθέμενο προσωπικό λόγω μείωσης των αναγκών εντός 24 ωρών από την έγγραφη ενημέρωση
από τους υπευθύνους του Δήμου, χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις για αυτές τις ενέργειες να προκύψει πρόσθετη
επιβάρυνση για τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΑΡΟΧΟΥ
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Ν.3463/06 άρθρο 273, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.7 του Ν.3536/07.

Αν ο πάροχος της υπηρεσίας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας κηρύσσεται
έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Π.Δ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Το σύνολο των εργασιών μπορεί να αυξηθεί κατά 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παρ. 3 του Π.Δ.
28/80 και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση. Επίσης το σύνολο των
εργασιών μπορεί να μειωθεί κατά 30%.
Ο Δήμος Ν. Σμύρνης δεν δεσμεύεται όσον αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που θα προκύψουν και δύναται
να μην απασχολήσει τον μέγιστο αριθμό επιστημονικού προσωπικού.
ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – (ΠΑΡΑΛΑΒΗ)
Η πληρωμή της προσφερόμενης υπηρεσίας θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, με την έκδοση των
αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του
Π.Δ.28/80 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων
και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή
τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα του διαγωνισμού
βαρύνουν τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω οριζόμενης συμβατικής προθεσμίας ή τμηματικά, μετά την κάθε φορά
ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς τμήματος της παρεχόμενης υπηρεσίας, δίδεται από την αναθέτουσα αρχή
βεβαίωση περί της ορθής παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της
συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Η βεβαίωση αυτή συνοδεύει τα δικαιολογητικά πληρωμής
έκαστου λογαριασμού και αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή του.
ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι Όροι Διακήρυξης καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από το
Γραφείο Αντιδημάρχου Νεολαίας & Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 16, Ν. Σμύρνη, 6ος
όροφος, τηλ.: 2132025933) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-14:00. Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν
την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

