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“ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κ∆ΑΠ “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Ηµεροµηνία 15/12/2015
Α.Π. 7628

∆ιακήρυξη Πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού

Θέµα: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Πρόχειρου µειοδοτικού
∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για την
«Υλοποίηση Προγραµµάτων - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.001,75€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Ο ∆ήµος Μήλου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές και µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά για την
ανακήρυξη

µειοδότη

για

την

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π-

Υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας Κ.∆.Α.Π.. του ∆ήµου Μήλου .» για το
έτος

2015-

2016

ενδεικτικού

προϋπολογισµού

71.001,75€

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και
προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980).
• Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 περί ενιαίου
κανονισµού προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/τ.Α’/1993).
• Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα
και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε τον
Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
• Το Π.∆.166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέµηση των
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καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές

συναλλαγές» (ΦΕΚ

138/τ.Α’/2003).
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,
όπως σήµερα και ισχύει (ειδικότερα των διατάξεων των άρθρ. 257
§ 2 & 209 § 1) (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).
• Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των
φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 68/τ.Α’/2007).
• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
• Το Π.∆.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
(ΦΕΚ 194/τ.Α’/2010)
• Το Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις», άρθρο 157 και 201, περί εγγυήσεων (ΦΕΚ:
Α/160/2014).
• Τις διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
• Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή των συγκεκριµένων
υπηρεσιών
υποστήριξης δραστηριοτήτων για το Κ∆ΑΠ, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στην µε Α.Π. 7536/10-12-2015 µελέτη
του ∆ήµου Μήλου.
• Τις εξασφαλισµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού τρέχοντος
έτους στον ΚΑΕ 15.7341.18.
• Την 210Α/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Μήλου για πολυετή δέσµευση
• Την 219/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Μήλου (όροι του διαγωνισµού)
• Την 211/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Μήλου για διάθεση πίστωσης
ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ
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τους όρους διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της
υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»,
προϋπολογισµού 71.001,75€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%,
ήτοι 13.276,75€), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 7536/10-122015 Μελέτη.
1.Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα
γίνουν σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις.
2. Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή ως
αναπόσπαστα τµήµατα της, κατά σειρά ισχύος είναι:
Α. Η παρούσα διακήρυξη
Β. Η µε αριθµό Πρωτ. 7536/10-12-2015 µελέτη του ∆. Μήλου µε τα
συνοδευτικά σ αυτήν τεύχη α)Τεχνική Έκθεση β)ενδεικτικό
προϋπολογισµό
γ)Ενδεικτικό
τιµολόγιο
µελέτης,
δ)Τεχνική
περιγραφή και ε)Συγγραφή υποχρεώσεων.
Γ. Η προσφορά του αναδόχου
3. Αντικείµενο του διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η παροχή των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. Πρωτ. 7536/10-12-2015 Μελέτη, και
συγκεκριµένα η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την καλή
ποιοτική και εύρυθµη λειτουργία του Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Μήλου,
καθώς στερείται Μόνιµου προσωπικού για την εκτέλεσή τους, ώστε
να λειτουργήσει η ανωτέρω δοµή και να ανταπεξέλθει στις συνεχώς
αυξανόµενες ανάγκες λόγω των κρίσιµων κοινωνικών και
οικονοµικών συνθηκών που βιώνουν οι δηµότες . Οι ως άνω
Υπηρεσίες θα χρηµατοδοτηθούν από την ειδική χρηµατοδότηση που
λαµβάνει Ο ∆ήµος Μήλος από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ» από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οι πιστώσεις έχουν εξασφαλισθεί στον Κ.Α 15.7341.18
και τίτλο « «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»
στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό έτους 2015 και στον υπό έγκριση
προϋπολογισµό έτους 2016 µε τον ίδιο κωδικό.
Ενδεικτικός προϋπολογισµός :
Οι ζητούµενες προς ανάθεση υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στην
υπ’ αριθµ. Πρωτ. 7536/10-12-2015 Μελέτη και επαναλαµβάνονται
ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΙ∆ΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΜΗΝΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

1

455

5.005

1

455

5.005

1

455

5.005

1

455

5.005

2

455

10.010

1

239.36

2.633,04

1

807,30

8.880,30

1

735,53

8.090,83

1

735,53

8.090,83

(Μερ. Απασχ.)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
(Μερ. Απασχ.)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΟΡΟΥ
(Μερ. Απασχ.)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
(Μερ. Απασχ.)
Π.Ε ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ή
∆.Ε. ΒΟΗΘΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
(Μερ. Απασχ.)
ΒΟΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Ωριαίο)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
(Πληρ. Απασχ.)
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
(Πληρ. Απασχ.)
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ
(Πληρ. Απασχ.)
ΣΥΝΟΛΟ

10

57.725

Φ.Π.Α 23%

13.276,75

ΣΥΝΟΛΟ

71.001,75

9 µήνες καθώς επίσης δώρα και επιδόµατα
Ο αριθµός αναφοράς της ονοµατολογίας ( C.P.V.) είναι :
C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33180000-5

Λειτουργική
Υποστήριξη

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει µόνο µία
προσφορά για όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον ενδεικτικό
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προϋπολογισµό. Κάθε προσφορά πρέπει να

καλύπτει υποχρεωτικά
όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες. Προσφορές που δεν θα
περιλαµβάνουν όλες τις υπηρεσίες θα απορρίπτονται.

Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισµού είναι τα υψηλότερα που
µπορούν να γίνουν αποδεκτά στον διαγωνισµό.
4.

Τρόπος, τόπος και χρόνος διεξαγωγής

Ο διαγωνισµός θα είναι πρόχειρος µε σφραγισµένες προσφορές και
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αυτές
προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και στην µε Α.Π.
7536/10-12-2015 Μελέτη του ∆ήµου Μήλου για την ανάθεση της
υπηρεσίας
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΗΛΟΥ » .
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών στα γραφεία του ∆ήµου Μήλου, την
∆ευτέρα 28.12.2015 και ώρα10.00 που θα περιγραφεί και στην
περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισµού.
5. ∆ηµοσίευση περιληπτικής διακήρυξης- Κανόνες
∆ηµοσιότητας
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010
και θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα του Νοµού.
Επιπροσθέτως, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου καθώς και στην ιστοσελίδα www.milos.gr.
Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά τα
προβλεπόµενα στην ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ:Β/3400/2012).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και
της µελέτης στα γραφεία του ∆. Μήλου , τηλ 2687360119 όλες τις
εργάσιµες µέρες και ώρες .
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
α. Φυσικά πρόσωπα
β. Νοµικά πρόσωπα
γ. Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τους όρους του άρθρου 8
του ΕΚΠΟΤΑ)
δ. Συνεταιρισµοί
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που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της

παροχής υπηρεσιών µε
ανάλογη εν γένει εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών προσωπικού,
προς τους φορείς του ∆ηµοσίου.

7. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Κάθε προµηθευτής, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος
στο διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει, µαζί µε την προσφορά του,
επί
ποινή
αποκλεισµού,
τα
παρακάτω
αναφερόµενα
δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι εις διπλούν και θα
είναι γραµµένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγραφα πρέπει
να συνοδεύονται επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.
Εάν σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν
εκδίδονται τα παρακάτω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που
εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις,
µπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η
ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν
εκδοθεί µέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί
των οποίων υποβάλλονται.
Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο
της υπογραφής του αντιπροσωπευοµένου από οποιαδήποτε αρµόδια
αρχή.
Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα παρακάτω
δικαιολογητικά συµµετοχής ή η προσκόµιση δικαιολογητικών που
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου,
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από
το διαγωνισµό.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων
σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεως, διευκρινίζονται δε σχετικά τα
εξής:
-

Απλά
αντίγραφα
δηµοσίων
εγγράφων:
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα
των
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.
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Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση
-

-

-

δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η
υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως
επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.
4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν
να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν
από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή
άλλες διακρατικές συµφωνίες.
Απλά
αντίγραφα
ιδιωτικών
εγγράφων:
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα
από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2
β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’
της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.
Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως
επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη
πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία υπογραφής του δηλούντος,
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής και να περιέχουν γενικά τα
στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Α. Φυσικά Πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί:
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο
σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Η ηµεροµηνία έκδοσης του
αποσπάσµατος ή του ισοδύναµου εγγράφου πρέπει να είναι
πρόσφατη και πάντως όχι παλαιότερη των τριών (3) µηνών από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν από το
υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του

15PROC003500394
2015-12-15
αδικήµατος για το οποίο τυχόν καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος,
υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασής του), όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα
αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να
ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των
καταδικαστικών αποφάσεων.
3. Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο της αρµόδιας κατά
περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής (της χώρας
εγκατάστασης, αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ότι δεν τελούν υπό:
• πτώχευση,
• εκκαθάριση,
• αναγκαστική διαχείριση,
• πτωχευτικό συµβιβασµό και
• επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση
ή
διαδικασία
αναγκαστικής
εκκαθάρισης
ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού
Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ή του ισοδύναµου
εγγράφου, πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι παλαιότερη
των έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
(Τα φυσικά πρόσωπα και οι ατοµικές επιχειρήσεις δεν είναι νοµικά
πρόσωπα και ως εκ τούτου, βάσει των άρθρων 72 επ. ΑΚ και 786
Κ.Πολ.∆., δεν τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, ούτε διορίζεται
εκκαθαριστής δυνάµει δικαστικής απόφασης).
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής (της χώρας
εγκατάστασης, αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ότι είναι ενήµεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
5. Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου (της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για
αλλοδαπούς). Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το
πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού, να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία αυτή και
να πιστοποιεί το αντικείµενο της εργασίας του συµµετέχοντος, το
οποίο θα πρέπει να είναι συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ή του τύπου
που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του), µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται
ότι:
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• δεν έχουν στερηθεί του δικαιώµατος

να συµµετέχουν σε
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, µε δικαστική απόφαση ή
άλλη διαδικασία που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους,

•

δεν
υφίστανται
επιχείρησης,

νοµικοί

περιορισµοί

λειτουργίας

της

•

δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,

•

δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία,

•

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης του διαγωνισµού και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές
των προσφερόµενων ειδών είναι σύµφωνες µε αυτές της
διακήρυξης,

•

η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται σε χρόνο και
τόπο που θα υποδεικνύει η αρµόδια υπηρεσία του Ταµείου.

Β. Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των φυσικών προσώπων.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο
εγγράφου, του νοµίµου εκπροσώπου τους.

προς

τούτο

3. Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία
δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και
οι
τυχόν
τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό,
εάν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ.
4. Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή
νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του
θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται
για ΟΕ και ΕΕ.
5. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει
από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου
εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.
6. Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν
προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία
και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να
προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη
εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό.
7. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύπο που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται.
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8. Σε περίπτωση Συνεταιρισµού, απαιτείται

και βεβαίωση
εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

της

9. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από
εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Γ. Επιπλέον, οι
αποκλεισµού:

συµµετέχοντες

υποβάλλουν,

επί

ποινή

Αναλυτική περιγραφή της δοµής και δραστηριότητας του
διαγωνιζόµενου. Στην περιγραφή αυτή πρέπει να περιέχονται
τουλάχιστον τα εξής επιµέρους στοιχεία:
- Βασικά στοιχεία του διαγωνιζοµένου (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση,
τηλέφωνα, Fax, e-mail), καθώς και όνοµα του προσώπου που
αρµοδίως καταθέτει την προσφορά.
- Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής και του συνόλου των
δραστηριοτήτων του διαγωνιζοµένου, η οποία περιέχει:
(α). Κατάλογο του απασχολούµενου προσωπικού και τυχόν
συνεργατών ή και ειδικών συµβούλων του διαγωνιζόµενου.
(β). Κατάσταση από την οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αναλάβει εργασίες υποστηρικτικών υπηρεσιών σε έναν
τουλάχιστον φορέα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα,
συνοδευόµενη από τις αντίστοιχες συµβάσεις και βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης.
(γ). Αναλυτικό κατάλογο των κυριότερων υποστηρικτικών
υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από αυτόν κατά τα τελευταία
τρία έτη.
(δ). Πιστοποιητικό ποιότητας ISO.
∆. Τέλος, οι συµµετέχοντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού,
υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι:
-

-

-

Θα διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για να καλύπτονται
όλες οι ειδικότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση των
υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης.
Πριν την έναρξη ισχύος της σύµβασης, θα υποβάλλει
ονοµαστική κατάσταση των ατόµων που θα απασχολούνται
στις υπηρεσίες της παρούσας διακήρυξης.
Το προσωπικό θα είναι σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα
της σύµβασης και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα
αντικαθίσταται από άλλο άτοµο, για το οποίο θα ενηµερώνεται
η Επιχείρηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακαταλληλότητα
του απασχολούµενου προσωπικού, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου.
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- Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο

-

και το εξειδικευµένο του προσωπικό. Την πληρωµή του
προσωπικού (αποδοχές, εισφορές κ.λ.π.) αναλαµβάνει εξ
ολοκλήρου ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις
της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νοµίµων
αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεποµένων από την ΣΣΕ, τήρηση του
νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων του κ.λπ. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, θα καταγγέλλεται
η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρία, χωρίς καµία
προειδοποίηση.

8.
Εγγυητικές επιστολές
Α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, ύψους 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από
το ∆ήµο δαπάνης ποσού 57.725 Ευρώ, ήτοι εγγυητική επιστολή
ποσού (1.154,50 €), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η
εγγυητική επιστολή θα είναι συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει
στο ∆ηµόσιο. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που απαιτεί η διακήρυξη, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον
τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Η εγγύηση πρέπει να αναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη,
το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Μήλου), τον αριθµό
της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη
επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τον
τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού (άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ).
Β.

Εγγυητική

επιστολή

καλής

εκτέλεσης

των

όρων

της

σύµβασης
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος, κατά την υπογραφή της
σύµβασης µε τον µειοδότη του διαγωνισµού, κατατίθεται
υποχρεωτικά εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των όρων
της σύµβασης, ύψους 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας των
ειδών που περιλαµβάνει η σύµβαση, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η λήξη της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) µήνες
µετά τη λήξη της σύµβασης. Στην περίπτωση που ο χρόνος της
σύµβασης παραταθεί, αντίστοιχα θα ανανεωθεί και ο χρόνος ισχύος
της εγγυητικής επιστολής.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης

επιστρέφεται στον
ανάδοχο της προµήθειας µετά την λήξη της σύµβασης, εφόσον αυτή
έχει εκτελεστεί καλώς.
Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που
ορίζει η παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Γ. Γενικά για τις εγγυητικές επιστολές
Όλες οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
9.
Προσφορές γενικά
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να καταθέσει µόνο µία
προσφορά. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε
οµάδας που περιλαµβάνει. Προσφορές που δεν θα περιλαµβάνουν
όλα τα είδη κάποιας οµάδας, θα απορρίπτονται. Όταν µια προσφορά
απορριφθεί ως προς ένα είδος, αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη.
Σε κάθε περίπτωση το περιεχόµενο της προσφοράς θα είναι
σύµφωνο µε τα αναφερόµενα στους όρους διακήρυξης και τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή
παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, ή
παρουσιάζουν µή προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Επιχείρησης από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
10. ∆οµή και σύνταξη προσφορών
Η προσφορά υποβάλλεται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα
γραφεία του ∆. Μήλου στην Πλάκα Μήλου, από τους προσφέροντες
ή εκπροσώπους τους, επί αποδείξει (αριθµός πρωτοκόλλου,
ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής) µέσα σε κυρίως φάκελο καλά
σφραγισµένο ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις (βλέπετε
σχετικό υπόδειγµα)
•

Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

•

Την αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Μήλου

•

Τον αριθµό της διακήρυξης και τον πλήρη τίτλο αυτής.

•

Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

•

Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας.
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Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα,

χωρίς
σβησίµατα, ξυσίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Σε περίπτωση που
υπάρχει κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι καθαρογραµµένο και να
συνοδεύεται από σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νοµίµου
εκπροσώπου.
Μέσα στον κυρίως
τοποθετηµένα:

φάκελο

της

προσφοράς

πρέπει

να

είναι

1. Όλα τα ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, εις
διπλούν. Ένα από τα δύο σετ πρέπει να είναι µονογραµµένο σε
κάθε φύλλο του από το νόµιµο εκπρόσωπο της προσφέρουσας.
2. Η τεχνική προσφορά εις διπλούν. Ένα από τα δύο σετ πρέπει
να είναι µονογραµµένο σε κάθε φύλλο του από το νόµιµο
εκπρόσωπο της προσφέρουσας.
3. Ο σφραγισµένος φάκελος της οικονοµικής προσφοράς. Ένα
από τα δύο σετ πρέπει να είναι µονογραµµένο σε κάθε φύλλο
του από το νόµιµο εκπρόσωπο της προσφέρουσας.
Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτούς φακέλους ή σε
φακέλους που δύνανται να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν, ή που
δεν περιέχουν σε ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο την οικονοµική
προσφορά, δεν γίνονται αποδεκτές (απορρίπτονται). Επί ποινή
αποκλεισµού,
κανένα
από
τα
ζητούµενα
δικαιολογητικά
συµµετοχής στον διαγωνισµό, ούτε οι προσφορές δεν είναι δυνατόν
να αποσταλούν µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) εν όψει της διασφάλισης
συνθηκών
ισότιµου
συναγωνισµού
(αποφυγή
διαρροής
πληροφοριών).
Τεχνική Προσφορά
Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι συντεταγµένη ως προς τις
τεχνικές προδιαγραφές µε την ίδια σειρά και αρίθµηση, όπως
αναλυτικότερα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’
αριθµ. Πρωτ. 7536/10-12-2015 Μελέτης. Γίνονται δεκτές προσφορές
µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών επί ποινή αποκλεισµού. Οι
προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Οικονοµική Προσφορά
Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα είναι καλά
σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου µε τη
διαφορά ότι αντί για «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αναγράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στον φάκελο θα βρίσκεται η οικονοµική
προσφορά ακολουθώντας κατά γράµµα και επί ποινή αποκλεισµού τη
σειρά που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό (βλέπε
σχετικό υπόδειγµα). Η οικονοµική προσφορά θα είναι εις διπλούν.
Ένα από τα δύο σετ θα είναι πρωτότυπο και πρέπει να είναι
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µονογραµµένο σε κάθε φύλλο του από το

νόµιµο εκπρόσωπο της

προσφέρουσας.
Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών
(3) µηνών από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιµές
για το κάθε είδος και συνολικά για όλα τα είδη της διακήρυξης. Το
συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως µαζί µε τον
αναλογούντα ΦΠΑ.
Προσφορές µε συνολική τιµή
προϋπολογισµό, απορρίπτονται.

υπερβαίνουσα

τον

ενδεικτικό

Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ
τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα
της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει
το ∆ήµο.
Όλες οι τιµές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και
ορισµένες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για όλα τα τεµάχια
κάποιου από τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτούς φακέλους ή σε
φακέλους που δύνανται να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν, ή που
δεν περιέχουν σε ξεχωριστό σφραγισµένο υποφάκελο την οικονοµική
προσφορά, δεν γίνονται αποδεκτές (απορρίπτονται).
11. Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του ∆ήµου Μήλου στην
Πλάκα Μήλου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
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.
Οι προσφορές µπορεί να υποβληθούν και ταχυδροµικά. Σε
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς
πρέπει να έχει παραληφθεί από το ∆ήµου Μήλου το αργότερο
µέχρι την προηγούµενη µέρα από τη µέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, µε ευθύνη των προσφερόντων.
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Οι
εκπρόθεσµες
προσφορές
επιστρέφονται

χωρίς

να

αποσφραγιστούν.
12.

∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού ξεκινά την
αποσφράγιση των προσφορών σε δηµόσια συνεδρίαση, την ηµέρα
και ώρα που ορίζεται στην περιληπτική διακήρυξη. Στην
αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι (ή οι
εξουσιοδοτηµένοι) εκπρόσωποι των προσφερόντων. Αφού γίνει η
καταγραφή των δικαιολογητικών, ο παρευρισκόµενοι αποχωρούν,
προκειµένου η επιτροπή να ελέγξει την πληρότητα καθώς και την
νοµιµότητα των δικαιολογητικών των προσφορών που κατατέθηκαν.
Η αποσφράγιση γίνεται κατά την παρακάτω διαδικασία σε τρεις
διακριτές φάσεις:
Α. Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής.
Αποσφραγίζεται µόνον ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και
µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά
συµµετοχής. Ο σφραγισµένος υποφάκελος της οικονοµικής
προσφοράς µονογράφεται επίσης από τα µέλη της Επιτροπής αλλά
δεν αποσφραγίζεται σε αυτή τη φάση.
Εξετάζονται από τα µέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά
συµµετοχής
των
προσφερόντων
και
καταχωρούνται
οι
συµµετέχοντες και η πληρότητα/ορθότητα ή µή των δικαιολογητικών
που υπέβαλαν.
Β. Αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς .
Μονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια
αξιολογούνται, µόνον οι τεχνικά στοιχεία των προσφορών των
εταιριών που πέρασαν επιτυχώς τη φάση ελέγχου των
δικαιολογητικών.
Γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών.
Αποσφραγίζονται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των εταιριών που
πέρασαν επιτυχώς και από τη φάση ελέγχου των τεχνικών
προσφορών. Τα µέλη της επιτροπής µονογράφουν κάθε φύλλο των
οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια αξιολογούν συγκριτικά τις
προσφορές και σε σχέση µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του
διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που δύο προµηθευτές προσφέρουν την ίδια ακριβώς
συνολική τιµή και εφόσον αυτή η τιµή µειοψηφήσει στο διαγωνισµό,
διενεργείται δηµόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφεροµένων
µερών.
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Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό

γνωµοδότησης και το
υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης για την τελική
έγκριση.
13. Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας
διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν,
υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον, µέσα στο πρώτο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη
ηµέρα.
Β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που
συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την
διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου.
Γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους, µετά την οριστική κατακύρωση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δεν γίνονται αποδεκτές.
14. Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μήλου, ύστερα από τη
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού.
15.

Σύµβαση

Μετά την κατακύρωση και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού, ο ∆ήµος αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στον
ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφή της σύµβασης. Ο
ανάδοχος της υπηρεσίας, µετά την έγγραφη ειδοποίηση,
υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Π.∆.
28/80 και το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η σύµβαση υπογράφεται από
τα δύο µέρη και ο ανάδοχος καταθέτει την εγγύηση καλής
εκτέλεσης. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για έντεκα µήνες από
την ηµεροµηνία υπογραφής της, µε δυνατότητα επιµήκυνσης της
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χρονικής διάρκειας κατόπιν συµφωνίας των

δύο µερών και ύστερα

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
17. Φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δηµοσίευσης
Στη συµβατική αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών, εκτός του ΦΠΑ,
διενεργούνται όλες οι νόµιµες κρατήσεις (και τα τέλη χαρτοσήµου) οι
οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόµενη από τον
ανάδοχο τιµή και καµία αµφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή
ενδεχόµενη απαίτηση για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης σ’ αυτόν
για τις παραπάνω δαπάνες.
Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάση των κειµένων διατάξεων, µε
όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός από τον ΦΠΑ που
βαραίνει το Ταµείο.
Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις δαπάνες για τη δηµοσίευση
της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισµού, του αρχικού και
ενδεχοµένως και του επαναληπτικού, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του
Ν.3801/2009, το οποίο αναφέρει ότι: «οι δαπάνες δηµοσίευσης της
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δηµοσίευσης, αρχικής
και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών».
18. Παραλαβή των υπηρεσιών
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής
του ∆ήµου, κατόπιν ελέγχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 28-29 του
ΕΚΠΟΤΑ.
19. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του ∆ήµου Μήλου την
παροχή υπηρεσιών, πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης.
2. Όταν αρνηθεί να προσκοµίσει ή να επιδείξει και να αποδείξει την
καταβολή των αποδοχών και την πλήρη ασφάλιση του προσωπικού
του καθώς και την πληρωµή του στην αρµόδια υπηρεσία .
3. Όταν αρνηθεί την καταβολή δεδουλευµένων στο προσωπικό του ή
καθυστερεί αυτές για οποιονδήποτε λόγο.
4. Όταν δεν καταβάλει δεδουλευµένες αποδοχές στο προσωπικό του
ή καθυστερεί αυτές επικαλούµενος καθυστέρηση οφειλοµένων
εργασιών από την Υπηρεσία σε αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
5. Όταν δεν απασχολεί το προβλεπόµενο από την σύµβαση
κατάλληλο προσωπικό.
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6. Όταν αρνηθεί να εκτελέσει ή όταν δεν

εκτελεί εργασίες που

προβλέπονται από τη σύµβαση.
7. Όταν εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του,
που προβλέπονται από την σύµβαση.
8. Όταν απασχολήσει στην εργασία του ανήλικο ή ανηλίκους.
20. Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του ∆ήµου. Ειδικότερα:
α) Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται
τµηµατικά δεδουλευµένη από το ∆ήµο µε έκδοση Χρηµατικού
Εντάλµατος µε την προσκόµιση από αυτόν των νοµίµων
δικαιολογητικών

(τιµολόγια,

πρωτόκολλο

παραλαβής)

και

σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για
τους ΟΤΑ.
(β) Κρατήσεις, φόροι κ.τ.λ. βαρύνουν τον ανάδοχο.
(γ)

∆ιευκρινίζεται

ότι:

Η

επιλογή

των

κατάλληλων

εργαζοµένων, η σύναψη συµφωνητικού εργασίας, η λύση, η
ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω µισθωτική
σχέση,

θα

βαρύνουν

αποκλειστικά

και

µόνο

τους

συµβεβληµένους (ανάδοχο και εργαζόµενο), απεκδυόµενης
του

∆ήµου

εξ

οιασδήποτε

συµµετοχής

µεταξύ

των

συµβεβληµένων (αναδόχου και εργαζοµένου).
21. Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που
είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και
αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε η πρέπουσα επιµέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που
οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία
προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.ά.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος
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για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω
της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για
τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.
22. Επίλυση διαφορών
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και σε εφαρµογή της σύµβασης,
ισχύουν οι ρητές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π∆ 28/80.
23. Πληροφορίες για τον ∆ιαγωνισµό
Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες
µέρες και ώρες στο τηλ. 2287360119, 2287360108.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

∆ΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
∆/νση: Πλάκα Μήλου
Τ.Κ. :84800
Τηλ:2287360119
FAX:2287021368

Μήλος, 10/12/2015
Αριθ. Πρωτ. 7536

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

Αντικείµενο

Προϋπολογισµός

Καθαρό ποσό

€57.725,00

Φ.Π.Α.

€13.276,75

Συνολική ∆απάνη

€ 71.001,75

Κ.Α 15.7341.18 και τίτλο « «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ
ΜΗΛΟΥ» και ποσό 21.432,08€ προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου
καθώς και του αντίστοιχου κωδικού στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του 2016
ποσού 49.569,67€

Κριτήριο αξιολόγησης

Χρόνος και τόπος

Σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2015 , ώρα 10.00 π.µ. στο κτίριο του ∆ήµου
στην Πλάκα Μήλου Κυκλάδων

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ »
Για

την

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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Προϋπολογισµός : 71.001,75 Ευρώ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην ανάδειξη για την υπογραφή σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Μήλου και
αναδόχου µε αντικείµενο την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κ.∆.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ » ενδεικτικού
προϋπολογισµού 71.001,75 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%), για το χρονικό διάστηµα,
από την υπογραφή της σύµβασης έως, και 9 µήνες .
Συνοπτικά στοιχεία έργου

Στο δήµο Μήλου συστάθηκε πρόσφατα και θα λειτουργήσει µια νέα δοµή Κ.∆.Α.Π .Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Πρόκειται για µία µονάδα στην οποία
θα απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων , για ορισµένο διάστηµα της ηµέρας ,
κατά τις απογευµατινές ώρες. Σκοπός του Κ∆ΑΠ είναι η απασχόληση των παιδιών
εκτός σχολικού ωραρίου , η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους µε ατοµική οργανωµένη δραστηριότητα ή µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων , καθώς
και η εξυπηρέτηση των γονέων.
Αυτή η δράση αφορά στην εποικοδοµητική απασχόληση των παιδιών , πληροφορεί,
εξευγενίζει, µορφώνει, και ψυχαγωγεί αποτελώντας απαραίτητο στοιχείο για την
ουσιαστική διάπλαση ενεργής συµµέτοχης των δηµοτών.
Η ανωτέρω δράση εγκρίθηκε και αδειοδοτήθηκε 31.7.2015 µε αριθµ Πρωτ. 2903
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και καταφέραµε και εντάξαµε αµέσως µετά την
∆ράση αυτή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και
οικογενειακής Ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. »,ώστε να καλυφθεί το σύνολο των λειτουργικών
δαπανών από το ως άνω Πρόγραµµα .
∆υστυχώς ο Προγραµµατισµός Προσλήψεων του ∆ήµου γίνεται κάθε αρχές του
έτους στο ΥΠ.Ε.Σ&∆.Α.,δηλαδή τον Ιανουάριο του 2015, όπου τότε ήταν αβέβαιο αν
θα καταφέρναµε αφενός να αδειοδοτηθούµε και αφετέρου να εγκριθεί η συµµετοχή
µας στο ως άνω Πρόγραµµα και ως εκ τούτου ήταν αδύνατο να προβλεφθεί το
απαιτούµενο προσωπικό για την υλοποίηση της δράσης µιας και τα άτοµα
προσωπικού που χρειαζόµαστε είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τον αριθµό των
παιδιών που θα επιλεχθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και ο πίνακας αποτελεσµάτων βγήκε
µόλις 14.9.2015, και παράλληλα λόγω ελλείψεως Μόνιµου Προσωπικού µε τις
ειδικότητες που χρειάζονται για να λειτουργήσει η ∆οµή τείνει να γίνει εξαιρετικά
δύσκολη η λειτουργία της, και η παραµονή µας στο ως άνω Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα.
Συγκεκριµένα, στον ∆ήµο δεν υπηρετούν Υπάλληλοι µε τις ειδικότητες που
απαιτούνται για να στελεχώσουν την ∆οµή και να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος . Επιπρόσθετα, ενόψει των ρυθµίσεων των ν.
4024/2011 και 4093/2012 (περί µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012 – 2016), δεν είναι δυνατή η πρόσληψη νέου µόνιµου προσωπικού
στον ∆ήµο , έως τα τέλη του 2016.
Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο για την λειτουργία του Κ∆ΑΠ και την υλοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων του, καθώς και από τις υποχρεώσεις µας, που
απορρέουν από την σύµβαση που έχουµε από το Πρόγραµµα «Εναρµόνιση
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ,όπως αυτές
περιγράφονται , προσφέροντας υπηρεσίες σε 53 επιλεγµένα παιδιά από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος µε το κατάλληλο
εκπαιδευτικό προσωπικό θα αναλάβει τις υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας του
Κ∆ΑΠ.
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Το αντικείµενο της εργασίας είναι η παροχή
εκπαιδευτικών προγραµµάτων που αφορούν σε διάστηµα
9 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους όπου στεγάζεται το Κ∆ΑΠ στον ∆.
Μήλου και θα λειτουργούν τα προγράµµατα.

Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
παραταθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η σύµβαση παροχής της ζητούµενης υπηρεσίας θα διέπεται από τις διατάξεις:
1. του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
2. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3263/04.
3. του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
4. του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες»
5.του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”.
6. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
7.
του N. 3861/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 ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
8. του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”.
9. του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
10. του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και
υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ,
11. Τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του δήµου Μήλου στον Κ.Α 15.7341.18
και τίτλο «
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ» στον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό έτους 2015 και στον υπό έγκριση προϋπολογισµό
έτους 2016 µε τον ίδιο κωδικό.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 71.001,75 € µε Φ.Π.Α. 23% και
θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις των ως άνω κωδικών του ∆ήµου Μήλου για
τους προϋπολογισµούς του οικονοµικού έτους 2015 και του έτους 2016.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης
Η λειτουργία των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ.∆.ΑΠ.) που σκοπός
τους είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισµένο χρονικό διάστηµα
της ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε
ατοµική ή οργανωµένη δραστηριότητα

ή µέσα από οργανωµένες οµάδες

εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.
Τα Κέντρα µπορούν να διασυνδέονται µε τις εκπαιδευτικές µονάδες, τους φορείς και
τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέµβασης
και ανάπτυξης.
Στα Κέντρα

δύναται η δυνατότητα για Αθλοπαιδίες, Εικαστικά, Πολιτισµό,

Πρόγραµµα ORF (Μουσικοκινητική Αγωγή), Παραδοσιακούς και µοντέρνους χορούς,
Πληροφορική, µπαλέτο, ρυθµική γυµναστική, µπάσκετ, στίβο, ποδόσφαιρο, βόλεϊ,
ενόργανη γυµναστική, θεατρικό παιχνίδι, αγγλικά, Γαλλικά και βοήθεια στη σχολική
µελέτη.
Το πρόγραµµα των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης αποσκοπεί:
Στην παραµονή των παιδιών για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας
πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δηµιουργικό
που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί µέσα από το παιχνίδι, τη
µουσική, το χορό, τη ζωγραφική, την έκφραση.
Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.
Να βοηθήσει την µητέρα.
Περιγραφή Αντικειµένου ∆ιακήρυξης
Τα Κ.∆.ΑΠ. για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται
παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:
Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
παιδιών µε την ανάπτυξη της ατοµικής και οµαδικής δραστηριότητας
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Υλοποίηση προγραµµάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
Ανάπτυξη φιλικών δεσµών και κοινωνικών σχέσεων
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό
και βοηθητικό προσωπικό για τη λειτουργία του παρακάτω κέντρου δηµιουργικής
απασχόλησης στο χώρο του :
1ο Κ.∆.ΑΠ. ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
Πλάκα Μήλου
Με δυναµικότητα : 100 παιδιά

Η Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας του Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Μήλου θα εκτελεστεί µε τις
ακόλουθες προδιαγραφές:

Α. Περιβάλλον Υλοποίησης της Υπηρεσίας:

Στο Κ∆ΑΠ του δήµου Μήλου θα λειτουργήσουν 5 τµήµατα ,διδασκαλίας της αγγλικής και της
γαλλικής γλώσσας, διδασκαλίας χορού καθώς και αθλητικά και εικαστικά προγράµµατα µε την
συµµετοχή 53 παιδιών χρηµατοδοτούµενα από το Πρόγραµµα της «Εναρµόνιση Επαγγελµατικής και
Οικογενειακής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και περίπου 50 και πλέον παιδιών δωρεάν από οικογένειες του
∆ήµου µας, που έχουν ανάγκη την παροχή της ως άνω υπηρεσίας , σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τον
Κανονισµό λειτουργίας της ∆οµής .

Τα προγράµµατα ανά δραστηριότητα περιγράφονται σε πίνακα που ακολουθεί. Ο αριθµός των
συµµετεχόντων σε κάθε τµήµα των προγραµµάτων είναι έως 20 παιδιά και τµήµατα του ίδιου
προγράµµατος µπορεί να λειτουργούν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα στην ίδια ή σε άλλες
εγκαταστάσεις.

Για την διαχείριση των παρουσιών τόσο των συµµετεχόντων όσο και των εκπαιδευτών ο ∆ήµος
Μήλου τηρεί όλα τα προβλεπόµενα εκ του νόµου βιβλία , καταχώρησης και παρακολούθησης των
παρουσιών .

Β. Υπηρεσίες
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη της:
Παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και απασχόλησης παιδιών στο Πρόγραµµα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης στα δύο Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης.
Το Κ.∆.ΑΠ. : 1ο Κ.∆.ΑΠ.∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ θα

λειτουργεί µε δυναµικότητα,

σύµφωνα µε την Α.Π. 2903/31-07-2015 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριµνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο κτήριο που
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στεγάζεται ο Παιδικός Σταθµός Μήλου. Η δυναµικότητα του θα είναι πενήντα (50)
παιδιά ανά βάρδια, σύνολο δυναµικότητας εκατό (100) παιδιά. Το Κ∆ΑΠ θα
φιλοξενεί παιδιά ηλικίας πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών για τα οποία θα
συγκροτούνται τρία (3) τµήµατα ανά ηλικιακή οµάδα, πέντε (5) έως έξι (6) ετών,
επτά (7) έως εννέα (9) ετών και δέκα (10) έως δώδεκα (12) ετών. Το χειµερινό
ωράριο λειτουργίας θα είναι 14:00-18:00 ά βάρδια και 18:00 – 22:00 β’ βάρδια)
και το θερινό ωράριο λειτουργίας (15 Ιουνίου έως 11 Σεπτεµβρίου) θα είναι 8:00 –
12:00 α’ βάρδια και 12:00-16:00 β’ βάρδια
Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσηµες αργίες και κατά τις
αργίες λόγω εορτασµού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασµού του
Πολιούχου Αγίου του ∆ήµου.
Τα Κέντρα µπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς
µήνες ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες και κατά την απόφαση της εκτελεστικής
επιτροπής.

Προσωπικό Αναδόχου (υποχρεωτικά προσόντα µε ποινή αποκλεισµού)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στο σύνολο δέκα (10) άτοµα, µε τις εξής
ειδικότητες:
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΧΟΡΟΥ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
1
1
1
3
1
2
1

ΣΥΝΟΛΟ

10

Για την παροχή των εν λόγω εκπαιδευτικών υπηρεσιών απαιτούνται εξειδικευµένα
στελέχη στον αντίστοιχο Τοµέα, ώστε να καλυφθούν αποτελεσµατικά οι ανάγκες. Να
σηµειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο εµπειρίας των στελεχών απαιτείται και λόγω των
διαφορετικών οµάδων στόχου που διαµορφώνουν ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο
πλαίσιο αναφοράς σε σχέση µε τις διαφορετικές ανάγκες τους.
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Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των προγραµµάτων, οφείλει
να σέβεται τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των
καθηκόντων του, δεδοµένου ότι αυτά αποτελούν δηµόσια περιουσία. Επίσης θα είναι
άριστο στο ήθος του και άψογο από πλευράς συµπεριφοράς απέναντι στα παιδιά και
σε τρίτους.
Συνοπτική περιγραφή:
Αφορά στην δηµιουργική απασχόληση των παιδιών ,στη διδασκαλία ξένων γλωσσών
και στη λειτουργία αθλητικών και εικαστικών προγραµµάτων.

Ειδικότητες Αναλυτικά:
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΕ Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος
αναγνωρισµένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας.
Είναι υπεύθυνος για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος και για την
διδασκαλία.
ΠΕ Καθηγητής Γαλλικής γλώσσας : Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος από
αναγνωρισµένο από το Κράτος πιστοποιώντας την επάρκεια γνώσης της γλώσσας.
Είναι υπεύθυνος για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος και για την
διδασκαλία.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αντικείµενο της Υπηρεσίας είναι η παροχή εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στον Τοµέα του Αθλητισµού
και ειδικότερα στις δραστηριότητες: Βόλεϊ, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρό, Στίβο και στη διδασκαλία χορού
για παιδιά ηλικίας 5 - 12 ετών.
• Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο και
αναγνωρισµένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής ή πτυχίο προπονητού αντίστοιχου
Αθλήµατος και µε την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
Ο καθηγητής χορού θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο για τη διδασκαλία χορού από αναγνωρισµένο φορέα
και αντίστοιχη εµπειρία στη διδασκαλία χορού σε παιδικά τµήµατα.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αντικείµενο ενασχόλησης:
Εικαστικές δραστηριότητες (Εκµάθηση διαφόρων τεχνικών ζωγραφικής και γλυπτικής).
Παρουσίαση των έργων σε έκθεση στο τέλος της χρονιάς

Α. Παιδικά Εικαστικά Εργαστήρια
Οµάδες στόχου:
Α΄ - Β΄ τάξη ∆ηµοτικού
Γ΄- ∆΄ τάξη ∆ηµοτικού
Ε΄ – ΣΤ΄ τάξη ∆ηµοτικού.
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Κάθε καθηγητής έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες :
1) ∆ιεξαγωγή µαθηµάτων (στα τµήµατα παιδιών), σύµφωνα µε το πρόγραµµα
2) προτείνει το πρόγραµµα διδασκαλίας των µαθητών
3) ∆ιδάσκει τα θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα του αντίστοιχου τµήµατος
4) Οργανώνει και επιµελείται την ετήσια παρουσίαση/ έκθεση του τµήµατος που
διδάσκει
5) Επιµελείται την οµαλή λειτουργία των µαθηµάτων και δίνει τακτική αναφορά
σχετικά µε την εξέλιξη των µαθητών και την πρόοδο της τάξης
6) Τηρεί παρουσιολόγιο µαθητών
7) Προτείνει και συνεισφέρει στο συνολικό προγραµµατισµό των εργαστηρίων µε
σκοπό τη βελτίωση ή επίλυση τυχόν λειτουργικών προβληµάτων
Ο Υπεύθυνος Έργου (∆ιοικητικός) οφείλει να οργανώσει το πλαίσιο απασχόλησης των
εµπλεκόµενων στελεχών ώστε να ανταποκρίνεται στο πρόγραµµα των τµηµάτων όπως αυτό θα του
δοθεί από το δήµο Μήλου, καθώς και να µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα σε οποιαδήποτε αλλαγή
προκύψει στο διάστηµα της σύµβασης.

Παράλληλα ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει προς τα στελέχη, σαφείς και
συγκεκριµένες οδηγίες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και να µεριµνά για την εφαρµογή
του. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την εσωτερική αξιολόγηση (που διενεργεί ο ίδιος) ή από
την εξωτερική αξιολόγηση (που διενεργεί αρµόδια επιτροπή ) απόκλιση από τους στόχους που έχει
θέσει ο δήµος ο Υπεύθυνος Έργου οφείλει να προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις
συµπεριλαµβανοµένης και της αντικατάστασης των εµπλεκοµένων στελεχών, όπου αυτό απαιτείται.

Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτή, για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
προσδιορίσει άµεσα αντικαταστάτη µε τα ίδια τουλάχιστον προσόντα, δεν δικαιούται δε αποζηµίωσης
για όσες ώρες εκπαιδευτικού έργου δεν υλοποιήθηκαν.

Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολούν καθηγητές µε ειδικότητες
αντίστοιχες µε αυτές που περιγράφονται .

Ο ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει εντός 15 ήµερων από την υπογραφή της σύµβασης να
προσκοµίσει τα κατά νόµο προβλεπόµενα δικαιολογητικά απασχόλησης των στελεχών που έχει
δηλώσει στην προσφορά του.

Απαραίτητος Εξοπλισµός
Η ευθύνη της παροχής του απαραίτητου εξοπλισµού, για την υλοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα Κέντρα, βαραίνει το ∆ήµο Μήλου.
Χρόνος παρεχόµενης υπηρεσίας.
Ο χρόνος παρεχόµενης υπηρεσίας ορίζεται σε Εννέα (9) µήνες από της υπογραφής
της συµβάσεως µεταξύ του ∆ήµου και του αναδόχου.
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Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν σε καθηµερινή βάση.
1) Το προσωπικό θα πρέπει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια και ήθος στο χώρο
εργασίας του.
2)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόµους τους σχετικούς
µε την εργασία, εργασιακή νοµοθεσία και τις διατάξεις για αµοιβές, συλλογικές
συµβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων,
φόρων κλπ. Θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζοµένους
του και σε κάθε τρίτο και όχι η Υπηρεσία.
3)- Ο ανάδοχος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους
ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στους χώρους υλοποίησης των προγραµµάτων
µε υπαιτιότητα του προσωπικού του.
4)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον απασχολούµενο ότι το ο ∆ήµος
ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε αυτόν.
5)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ηµέρα ανάληψης εργασίας
τα ονοµατεπώνυµα των υπαλλήλων του, στο αντίστοιχο τµήµα του ∆ήµου Μήλου
(Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού).
(α) να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή σε οποιοδήποτε
άλλο ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωµένος να το ασφαλίσει.
(β) να το πληρώνει κανονικά, βάση της ροής χρηµατοδότησης,
(γ) να το αποδεικνύει όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά εκτός των άλλων
επιπτώσεων θα διακόπτεται η πληρωµή του.
6)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόµιµες άδειες
ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες
απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του ∆ήµου, σύµφωνα
µε τη σύµβαση.
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7)- Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεών του έναντι του
∆ήµου που απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η εκχώρηση ή
ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό)
πρόσωπο.
8)- Ο ανάδοχος αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα
απασχολήσει ως προς την συνέπεια, την συµπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των

Προγραµµάτων. Σε περίπτωση που το

προσωπικό υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα, ο ανάδοχος θα αποµακρύνει το
προσωπικό αυτό, από την Υπηρεσία µε τον προσήκοντα τρόπο.
9)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεµβαίνει αµέσως και να αντιµετωπίζει
προβλήµατα που δηµιουργούνται στην διαδικασία εκτέλεσης των προγραµµάτων
10)- Ο ∆ήµος, δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόµενο του αναδόχου να εργάζεται αν
δεν αποδεικνύεται ότι έχει προσληφθεί νόµιµα, ότι είναι ασφαλισµένος και θα
υποχρεώνει τον ανάδοχο να προσκοµίζει στην Υπηρεσία τα σχετικά επίσηµα
έγγραφα, διαφορετικά εκτός των άλλων επιπτώσεων θα διακόπτεται η πληρωµή του
αναδόχου.
11)- Ο ∆ήµος δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους του
προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως µε την
καταβολή της αµοιβής στον ανάδοχο σύµφωνα µε την σύµβαση.
12).- Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανήλικο ή
ανηλίκους.
13)- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας προσωπικού και βιβλίο
επικοινωνίας,
14)- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εργασία του θα είναι ανεξάρτητη και δεν
θα έχει καµία σχέση µε άλλο προσωπικό µόνιµο ή µη που θα διαθέτει ο ∆ήµος για
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραµµάτων.
15)- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτός και µόνο αυτός θα ευθύνεται για
κάθε ζηµία, βλάβη ή πληµµέλεια την οποία θα προκαλέσει τυχόν το προσωπικό του
στον κινητό και ακίνητο εξοπλισµό του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης .
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16).- Το Νοµικό Πρόσωπο θα διαθέσει ειδικό χώρο στον ανάδοχο για την φύλαξη
των ατοµικών ειδών του προσωπικού που θα απασχοληθεί .
17).- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
αρνηθεί την καταβολή δεδουλευµένων στο προσωπικό του, εφόσον έχει λάβει τη
καταβολή οφειλοµένων εργασιών σε αυτόν.
18).- Τόσο η καταβολή των οφειλοµένων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη
µεταβολή κάποιου όρου της προκήρυξης ή της σύµβασης, µόνο µε έγγραφο
αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο ακόµη και ο όρκος.
19).- Η προθεσµία έναρξης εφαρµογής της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφής
της και θα ισχύσει εννέα (9) µήνες, µε δικαίωµα παράτασης όπως προβλέπεται στα
σχετικά άρθρα της παρούσας Προκήρυξης.
20).- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην αντίστοιχη Υπηρεσία του ∆ήµου, τα
τηλέφωνά του (σταθερό και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβληµα προκύψει
προκειµένου να ενηµερωθεί και να επιληφθεί του θέµατος.
22).- Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι µε τη λήξη της σύµβασης, θα
αποχωρήσει από την εργασία, χωρίς καµία άλλη διατύπωση.
Τρόπος Πληρωµής
1. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του
∆ήµου.
2. α) Η αποζηµίωση (πληρωµή) του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατικά
δεδουλευµένη, από το ∆ήµο µε έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος µε την προσκόµιση
από αυτόν των νοµίµων δικαιολογητικών και σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που
ισχύουν κάθε φορά για τους Ο.Τ.Α.
(β) Κρατήσεις, φόροι κ.τ.λ. βαρύνουν τον ανάδοχο.
(γ) ∆ιευκρινίζεται ότι: Η επιλογή των κατάλληλων εργαζοµένων, η σύναψη
συµφωνητικού εργασίας, η λύση, η ανανέωση, η διακοπή, η καταγγελία και η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω µισθωτική σχέση
θα

βαρύνουν αποκλειστικά

εργαζόµενο).

και µόνο

τους συµβεβληµένους (ανάδοχο

και
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η µη

προσκόµιση των ανάλογων

παραστατικών πληρωµής των εργαζοµένων του στην Υπηρεσία σηµαίνει ότι δεν θα
του καταβάλλεται η αποζηµίωση, που προβλέπεται από τη σύµβαση.
Λοιποί όροι
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την αντίστοιχη Υπηρεσία
του ∆ήµου (Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού) µε σκοπό την
αναγραφή σ’ αυτό τυχόν παραλείψεων και παραπόνων.
Το βιβλίο αυτό θα θεωρείται το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα για τις εγγραφές του
προηγούµενου µήνα από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Επίσης υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πληµµελή
εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ’ αυτόν εγγράφως από την
αρµόδια υπηρεσία .
Τα µηνιαία πρωτόκολλα εφόσον δεν θα περιλαµβάνουν παρατηρήσεις που θα
αποτελούν παραβάσεις των όρων της σύµβασης, θα χρησιµοποιούνται ως
δικαιολογητικό πληρωµής και ο εργολάβος θα µπορεί να καταθέσει το τιµολόγιο
εξόφλησής του. Εάν το πρωτόκολλο περιλαµβάνει παρατηρήσεις που συνιστούν
κατά τις απόψεις της υπηρεσίας παραβάσεις όρου ή όρων της σύµβασης τότε θα
εξοφλείται µεν το µίσθωµα του προηγούµενου µηνός αλλά το πρωτόκολλο θα
υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή όπου θα υποβάλλονται εγγράφως και οι
προτάσεις από την αρµόδια υπηρεσία υπέρ ή κατά για εξέταση και αποδοχή ή
απόρριψη των παρατηρήσεων επιβάλλοντας σε καταφατική περίπτωση τις
προβλεπόµενες κυρώσεις σε βάρος του εργολάβου.
Επίβλεψη – Εποπτεία παρεχόµενων υπηρεσιών
Βασικός κριτής της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών για την υλοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων, είναι ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος
και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού
του ∆ήµου Μήλου.
Το προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις
του αρµόδιου Προϊσταµένου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της
λειτουργίας των τµηµάτων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων.
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Την εποπτεία των τµηµάτων των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων
θα έχει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος.
1)- Βεβαιώνει στο ανάδοχο το δελτίο για την ποιοτική εκτέλεση των παρεχόµενων
υπηρεσιών σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης.
2)- Βεβαιώνει ότι ο ανάδοχος διαθέτει καθηµερινά τον προβλεπόµενο αριθµό του
προσωπικού, όπως αυτό αναγράφεται και ορίζεται από την σύµβαση θεωρηµένο
από το ∆ιευθυντή, όπου το προσωπικό θα υπογράφει κατά την άφιξη και
αποχώρησή του.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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 δήµου. χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις για
αυτές τις ενέργειες να προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση για τον δήµο. Σε κάθε
περίπτωση η αµοιβή του αναδόχου θα προκύψει µε βάση την έγγραφη βεβαίωση
πραγµατοποίησης ωρών ανά ηµέρα, εβδοµάδα, περίοδο και συνολικά.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ » από ανάδοχο µειοδότη .
Για

την

Α/Α

1

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Εργασία

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κ.∆.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, όπως

Ενδεικτική τιµή

∆απάνη

57.725,00.

57.725,00.

αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική έκθεση,
για χρονικό διάστηµα ως από της υπογραφής της
συµβάσεως και για 9 µήνες .
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Φ.Π.Α. 23%

57.725,00
€13.276,75
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∆απάνη €
71.001,75
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ΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ » από ανάδοχο µειοδότη .
Για

την

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 1
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη αναδόχου µειοδότη για την
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
β) Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο κτήριο που θα λειτουργήσει το Κ∆ΑΠ ∆ήµου Μήλου
στην Πλάκα ,για το χρονικό διάστηµα, από την υπογραφή της σύµβασης έως και 9 µήνες .
γ)

Η

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στο

ποσό

των

71.001,75

Ευρώ

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.

Άρθρο 2
Η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο. διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 και του
Ν. 3463/2006, του Ν.3548/2007 ΦΕΚ 68 Α’ , του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87α’ , τις διατάξεις του Π.∆
237/86 ΦΕΚ 110 Α΄, του άρθρου 9 παρ. 13 Ν. 2623/98 και του Π.∆/τος 346/98 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το Π.∆ 60/2007 .

Άρθρο 3
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι:
α) ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας.
β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Τεχνική έκθεση - περιγραφή.
ε) Το τιµολόγιο προσφοράς

Άρθρο 4
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α, κατά την υπογραφή της σύµβασης αντικαθίσταται µε
όµοια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την
καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Άρθρο 5
Η προσφερόµενη τιµή του αναδόχου είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη
διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται τµηµατικά, µετά την υποβολή
νόµιµου παραστατικού και όλων των δικαιολογητικών από τον ανάδοχο..
Η παραλαβή της υπηρεσίας γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής εργασιών του ∆ήµου ή τον Υπεύθυνο της δοµής . Το πρωτόκολλο παραλαβής απαιτείται
να εγκριθεί από το ∆.Σ. µόνο όταν διατυπωθούν παρατηρήσεις από την επιτροπή παραλαβής ή
διατυπωθούν διαφωνίες µέλους της επιτροπής.
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Άρθρο 6
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας
συµβατικής παράλειψη, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Άρθρο 7
Η υποβολή προσφοράς του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποτελεί αµάχητο
τεκµήριο ότι έχει επισκεφθεί και έχει πλήρως ελέγξει την φύση και τη θέση της εργασίας και έχει
πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών.
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει τα τεύχη της µελέτης, ήτοι την τεχνική
έκθεση , τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, τη συγγραφή υποχρεώσεων και την διακήρυξη , καθώς και
ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω
συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου για ενηµέρωση του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους
όρους της σύµβασης , δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις
συµβατικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 8
Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των εργασιών που
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Η διακήρυξη θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος
υποβάλει προσφορά για µέρος αυτής , δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη και την
συγγραφή υποχρεώσεων , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 9
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει ο ίδιος , όλο το προσωπικό που απασχολεί
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 10
Ο ανάδοχος αφού είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόµων κ.λ.π. , είναι υποχρεωµένος , χωρίς
να αµελεί, να ανακοινώνει στον υπεύθυνο που έχει οριστεί από τον ∆ήµο, τις απευθυνόµενες ή
κοινοποιούµενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών , σχετικά µε
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφάλειας κ.λ.π. , κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας που
παρέχει.
Άρθρο 11
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 , τόσο για την εφαρµογή της µελέτης
, όσο και για την ποιότητα της υπηρεσίας , µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο από την υπηρεσία
κάθε είδους έλεγχος που θα ασκηθεί, καθόλου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡ ΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ » από ανάδοχο µειοδότη .
Για

την

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
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Της

επιχείρησης

………………………………………….……………………………………………………
έδρα

……………………………………...

Οδός………………………………………………………………
αριθµός ……….….................τηλέφωνο …………………………………………………………………
φαξ…………………………..
…∆.Ο.Υ.…………………………………….Α.Φ.Μ.…………………………

Α/Α

1

Εργασία

Προσφερόµενη τιµή

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κ.∆.Α.Π.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΜΗΛΟΥ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική
έκθεση, για χρονικό διάστηµα ως από της υπογραφής της
συµβάσεως και για 9 µήνες
Φ.Π.Α. 23% :
Γενικό Σύνολο :

Συνηµµένα: Τα στοιχεία του άρθρου 9 παρ. γ της διακήρυξης .
Η προσφορά ισχύει για τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού .

Τόπος – ηµεροµηνία

…………………………………….

Ο προσφέρων

……………………………………..

(υπογραφή- σφραγίδα)

15PROC003500394 2015-12-15
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

1

455

5.005

1

455

5.005

1

455

5.005

1

455

5.005

2

455

10.010

1

239.36

2.633,04

1

807,30

8.880,30

1

735,53

8.090,83

1

735,53

8.090,83

(Μερ. Απασχ.)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
(Μερ. Απασχ.)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΧΟΡΟΥ
(Μερ. Απασχ.)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
(Μερ. Απασχ.)
Π.Ε ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ή
∆.Ε. ΒΟΗΘΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
(Μερ. Απασχ.)
ΒΟΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(Ωριαίο)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
(Πληρ. Απασχ.)
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
(Πληρ. Απασχ.)
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ
(Πληρ. Απασχ.)
ΣΥΝΟΛΟ

10

57.725

Φ.Π.Α 23%

13.276,75

ΣΥΝΟΛΟ

71.001,75

9 µήνες καθώς επίσης δώρα και επιδόµατα
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