ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής μετά από τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, για την ανάδειξη
αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος
θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας », για τις
ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 Την υπ’ αριθ. 16 – 10/6/19 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής μετά από τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, για την
ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση
προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών δήμου Κερατσινίου
Δραπετσώνας», για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 60.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της υπηρεσίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/6 ημέρα Τρίτη και ώρα 5μμ ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 15 – 10/6/19 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα του ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου- Δραπετσώνας ΑΕ Προοπτική
(Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου- Θέση Σελεπίτσαρι).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, όπως ορίζει η Διακήρυξη, κλειστό φάκελο
προσφοράς έως και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 18/6 και ώρα 3 μμ στην έδρα
της Εταιρείας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Διακήρυξη.
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων
πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της
παρούσας διακήρυξης κατατίθενται εγγράφως και παρέχονται εγγράφως από την εταιρεία.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή
μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του
διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
Υποψηφίους.

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις18/6/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00 μ.μ. ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 15 – 10/6/19 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα του ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου- Δραπετσώνας ΑΕ
Προοπτική (Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου- Θέση Σελεπίτσαρι).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, όπως ορίζει η Διακήρυξη, κλειστό φάκελο
προσφοράς έως και την ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας ή να
αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Διεύθυνση
του ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου- Δραπετσώνας ΑΕ Προοπτική, Θέση Σελεπίτσαρι – Πάρκο Α.
Παπανδρέου, ΤΚ 187 57 – Κερατσίνι. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα που ορίζει η
Διακήρυξη είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν έγκαιρα στην εταιρεία επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να
αποσφραγιστούν.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται
στη συνέχεια. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται
από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ … ), στην οποία ο προσφέρων
αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας
του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω
αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία
περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του
διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό
εκπροσώπησης.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν
ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές

και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο
(κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.
δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο
οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο ….. του παρόντος «δικαιολογητικά συμμετοχής»
β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 του παρόντος
γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 5
του παρόντος
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του
προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της παρούσας .
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Προσφορά που δε δίδει τιμή
σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των
επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες),
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται
μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη
γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το
διάστημα 40 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα
διαγωνισμό. Η οικονομική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες
στοιχείααπαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι

ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται
να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την
ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση - βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, θα γίνει
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κριτήρια
Αναδόχων

βαθμολογίας

Υποψήφιων

Συνολικό
προφίλ
προσφέροντα
–
βιογραφικό – εμπειρία στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων
– κατάσταση προσωπικού, τίτλοι σπουδών
και προσόντα παρόχου και στελεχών –
επάρκεια
και
αποτελεσματικότητα
διοικητικής
δομής
&
οργάνωσης
προσφέροντα. Θα ληφθεί υπόψιν και η
εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
αντίστοιχων προγραμμάτων που αφορούν
παιδιά με Αναπηρία και συγκεκριμένα, στο
σχεδιασμό προγραμμάτων που αφορούν
μικτές ομάδες (παιδιά με διαφορετική
αναπηρία – κινητική αισθητηριακή ελαφρά
νοητική υστέρηση.
α) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
π.χ.
ημερήσιο
ωρολόγιο
πρόγραμμα
απασχόλησης των παιδιών, αναλυτικό
πρόγραμμα των δραστηριοτήτων κ.ά.
β) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. π.χ.
τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος,
τρόπος σύστασης και λειτουργίας των

Συντελεστής βαρύτητας

40%

60%

ομάδων των παιδιών, δραστηριότητες (είδη
και περιγραφή αυτών), συνεργασία με
εταιρίες καθαρισμού, μεταφορών και
ασφάλισης κ.α.
Η βαθμολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών έχει ανώτατο όριο τους 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο
μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ = Προσφερθείσα τιμή / Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατατίθενται έως και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες μετά από την δημοσίευση
των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή διενέργειας και απαντώνται
εγγράφως εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Η Εταιρεία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή
με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί
διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
προμηθευτή.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης
του συνόλου της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει, σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση
ύψους 30% του συνολικού ποσού θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού. Η
εξόφληση θα πραγματοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για την
καταβολή του χρηματικού ποσού απαιτείται η έκδοση του νόμιμου παραστατικού από των
ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την
εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα
στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Εταιρεία δεν έχει οιανδήποτε υποχρέωση απέναντι σε εργαζόμενους , προμηθευτές ή
τρίτους, των οποίων τις υπηρεσίες ή/ και τα προϊόντα θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την
εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν
απόοποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών
κ.λπ.
3. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει
σεοποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Εταιρείας

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 40 ημερών,
που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς
και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια
ισχύος της προσφοράς, ήτοι 40 ημέρες
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η «Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ».
Το πρόγραμμα θα αφορά 600 παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2007 έως και
31/12/2012.
Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 24 Ιουνίου 2019 έως και 19 Ιουλίου 2019. Η περίοδος θα
είναι ενιαία για όλα τα συμμετέχοντα παιδιά, ήτοι στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 600
παιδιά για 4 εβδομάδες.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου και στο 4ο Δημοτικό
Σχολείο Δραπετσώνας.

Οι υπηρεσίες που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος με την διάθεση κατάλληλου
προσωπικού-ανθρώπινου δυναμικού συνίστανται στις ακόλουθες:
•

Σχεδιασμός και οργάνωση προγράμματος.

•
Δημιουργική απασχόληση παιδιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σε αθλητικές –
πολιτιστικές – ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
•

Φύλαξη – Ασφάλιση παιδιών

Τεχνικές Προδιαγραφές: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και
επαγγελματικές τους ικανότητες:
α) Αναλυτικό Προφίλ – βιογραφικό του προσφέροντα.
β) Εμπειρία κατ’ ελάχιστον τριών (3) προγραμμάτων εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον
να αφορά μεγάλο πληθυσμό παιδιών άνω των 500 στο «Καλοκαιρινό πρόγραμμα ολοήμερης
δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 5-12 ετών» που θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης
γ) Επειδή στο πρόγραμμα ενδέχεται να συμμετάσχουν και παιδιά με αναπηρίες απαιτείται
εμπειρία τουλάχιστον σε δύο (2) Προγράμματα «Καλοκαιρινό πρόγραμμα ολοήμερης
δημιουργικής απασχόλησης για ΑμεΑ» που θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης.
δ) Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας εκπόνησης και του τρόπου οργάνωσης του
προγράμματος από τον Προσφέροντα. Από την ανωτέρω περιγραφή πρέπει να προκύπτει
λεπτομερής σχεδιασμός του αντικειμένου, η καταγραφή των απαιτήσεων βάσει της Τεχνικής
Έκθεσης, η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου μεθοδολογικής προσέγγισης, η χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει και ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα
απασχόλησης των παιδιών καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που
προτείνει, πάντα σύμφωνα με όσα ορίζει η παρούσα μελέτη.
ε) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ,
καθώς και των μελών της Ομάδας Εκτέλεσης του προγράμματος.
στ) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με παροχή πρώτων βοηθειών με
ημερομηνία κτήσης από το 2015 και μετά για τουλάχιστον δύο (2) από τους πτυχιούχους
ειδικευμένους εκπαιδευτές που θα δηλωθούν ότι θα εργασθούν στο πρόγραμμα
ζ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ανάδοχος δεσμεύεται κατά την υπογραφή της σύμβασης
να καταθέσει κατάλογο με το ειδικευμένο προσωπικό που θα απασχολήσει το οποίο θα
πρέπει να έχει τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με τους
αντίστοιχους τίτλους σπουδών.
η) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός (αθλητικό υλικό, γραφική

ύλη, παιχνίδια, βιβλία, μουσικά όργανα κ.λπ.) συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή του και ότι
τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα για χρήση από
παιδιά (6-12 ετών) .
θ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας μελέτης και της
σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
Ειδικότερα για δικαιολογητικά:
-από δημόσιο φορέα, αρκεί η προσκόμιση καθαρού και ευανάγνωστου φωτοαντιγράφου,
-από ιδιωτικό φορέα, καθαρού και ευανάγνωστου φωτοαντιγράφου επικυρωμένου
εγγράφου (επικύρωση από δικηγόρο, ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή).
- για τις πιστοποιήσεις από Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης αρκεί η προσκόμιση
καθαρού και ευανάγνωστου φωτοαντιγράφου του ήδη επικυρωμένου πιστοποιητικού ή/και
καθαρού και ευανάγνωστου φωτοαντιγράφου επίσημης μετάφρασης του πιστοποιητικού
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (επικύρωση ή/και μετάφραση από δικηγόρο, ΚΕΠ ή
άλλη δημόσια αρχή) συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση στη οποία να δηλώνεται ότι είναι
ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπου)
Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού.
Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, υπό την εποπτεία της Εταιρείας.
Η εποπτεία αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και
γενικότερα των συμβατικών του υποχρεώσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει
τον ανάδοχο από τις ευθύνες του για τις παραλείψεις ή σφάλματα που τυχόν προκύψουν
κατά την παροχή των υπηρεσιών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των
υπηρεσιών του,
Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης δηλώνει ότι είναι πλήρως ενήμερος των χώρων
παροχής των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

