ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλέφωνο: 2132030665 FAX: 2132030630
email:triantafyllidou@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 02/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 25939
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ “ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
CPV: 79713000-5 “Υπηρεσίες φύλαξης”
18REQ003457943
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 572/2018(ΑΔΑ69ΞΝΩ93-ΡΧΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα, η δαπάνη και η ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την φύλαξη των
χώρων εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του φεστιβάλ «Διονύσια 2018» Δήμου Διονύσου, ο Δήμος Διονύσου
θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα
με την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του
άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση για την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με
την 572/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης..
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.170,00 €συμπ. ΦΠΑ 24%.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79713000-5
“Υπηρεσίες φύλαξης”

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΩΡΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
€

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς
ΦΠΑ)
€



Φύλαξη Διονυσίων
από 03/09/2018 έως
09/09/2018

24
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250,00

1.750,00 €

Καθαρή Αξία
1.750,00 €
ΦΠΑ 24%
420,00 €
Γενικό
Σύνολο
2.170,00 €
(συμπ.
ΦΠΑ)
Σας γνωρίζουμε ότι έχει εγγραφεί σχετική πίστωση σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, με την ονομασία “Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων” του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με τη
διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο του θεσμού
φεστιβάλ “Διονύσια 2018”. Για την σωστή διεξαγωγή των εκδηλώσεων απαιτείται φύλαξη των χώρων των
εκδηλώσεων από εταιρεία security, διότι οι καρέκλες, ο διαμορφωμένος χώρος, τα μηχανήματα
ηχοφωτιστικών εγκαταστάσεων και οι χημικές τουαλέτες πρέπει να φυλάσσονται κατά τις ώρες των
εκδηλώσεων, αλλά με μεγαλύτερη φροντίδα μετά το πέρας αυτών και κατά την διάρκεια της νύχτας και του
πρωινού. Το φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες του την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου και θα
ολοκληρωθεί την Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου. Εξελίσσεται σε δύο χώρους: τον χώρο του παλαιού
σιδηροδρομικού σταθμού τραίνου στον Διόνυσο και τον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου στον
Διόνυσο.
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Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με πεζή περιπολία.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ημέρες της εβδομάδος,
συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.
Η αρχή της φύλαξης θα είναι από τις 03/09/2018 στις 12:00 - μέχρι 10/09/2018 και ώρα 12:00, στον
χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Διονύσου.
Σημειώνουμε ότι μόνο για την 05/09/2018 από 12:00 μ.μ. - έως 06/09/2018 και ώρα 12:00
μ.μ., η φύλαξη θα μεταφερθεί στον αρχαιολογικό χώρο του βωμού Διονύσου.
Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και
προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις 10/08/2018 και ώρα
12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος
Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016 )

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου

εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι,
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας
 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση των της 20/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της
πρόσκλησης . Η μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό
να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών).
3. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την
προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα
προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
4. Οικονομική προσφορά.
Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .
Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα θεωρείται
αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους
της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του
ν.4412/2016
Συνημμένα:
1. Η 572/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Έγκριση αναγκαιότητας,
δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την φύλαξη των χώρων εκδηλώσεων
(Διόνυσος) κατά την διάρκεια του φεστιβάλ “Διονύσια 2018” Δήμου Διονύσου
2. Τεχνικη μελέτη & Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος
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Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 26/2018
ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
“ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.170,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)

Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)

Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άνοιξη, 19/07/2018

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
“ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018” ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Φύλαξη των χώρων εκδηλώσεων (Διόνυσος) κατά
την διάρκεια του φεστιβάλ “Διονύσια 2018” Δήμου
Διονύσου

Απευθείας ανάθεση
2.170,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κωδικοί

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

CPV: 79713000-5 “Υπηρεσίες φύλαξης”

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α.: 15.6471.0003

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε
τυχούσα νόμιμη κράτηση.

ΑΔΑΜ: 18REQ003457943
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο του θεσμού
φεστιβάλ “Διονύσια 2018”. Για την σωστή διεξαγωγή των εκδηλώσεων απαιτείται φύλαξη των χώρων των
εκδηλώσεων από εταιρεία security, διότι οι καρέκλες, ο διαμορφωμένος χώρος, τα μηχανήματα
ηχοφωτιστικών εγκαταστάσεων και οι χημικές τουαλέτες πρέπει να φυλάσσονται κατά τις ώρες των
εκδηλώσεων, αλλά με μεγαλύτερη φροντίδα μετά το πέρας αυτών και κατά την διάρκεια της νύχτας και του
πρωινού. Το φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες του την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου και θα
ολοκληρωθεί την Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου. Εξελίσσεται σε δύο χώρους: τον χώρο του παλαιού
σιδηροδρομικού σταθμού τραίνου στον Διόνυσο και τον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου στον
Διόνυσο.
Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με πεζή περιπολία.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ημέρες της εβδομάδος,
συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.
Η αρχή της φύλαξης θα είναι από τις 03/09/2018 στις 12:00 - μέχρι 10/09/2018 και ώρα 12:00, στον χώρο
του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Διονύσου.
Σημειώνουμε ότι μόνο για την 05/09/2018 από 12:00 μ.μ. - έως 06/09/2018 και ώρα 12:00
μ.μ., η φύλαξη θα μεταφερθεί στον αρχαιολογικό χώρο του βωμού Διονύσου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό κόστος της παρούσας υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 2.170,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Α/Α



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79713000-5

“Υπηρεσίες φύλαξης”
Φύλαξη Διονυσίων από
03/09/2018 έως
09/09/2018

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΩΡΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ €

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
€
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250,00

1.750,00 €

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Γενικό
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

1.750,00 €
420,00 €
2.170,00 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Ο Ανάδοχος θα είναι εγκατεστημένος στο σημείο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ώστε να του
επιτρέπεται να εποπτεύει τους φυλασσόμενους χώρους, θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και προσοχή,
ώστε να μπορεί να επεμβαίνει αμέσως σε περιπτώσεις που θα συμβεί οτιδήποτε σε βάρος των
φυλασσόμενων χώρων.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως το προσωπικό που θα διαθέσει, να επιβλέπει εξωτερικά, περιμετρικά
αλλά και εσωτερικά τους χώρους εκδηλώσεων, όπου θα υπάρχουν οι καρέκλες και τα ηχοφωτιστικά
συστήματα αλλά και ό,τι άλλο υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
3. Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, θα ειδοποιεί τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
4. Παράλληλα ο φύλακας θα πράττει στην ενδεχόμενη περίπτωση ό,τι επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της
ληστείας ή της δολιοφθοράς, καθώς επίσης και πάσης άλλης παρανόμου πράξεως.
5. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και
την Πολιτική Προστασία του Δήμου.
6. Όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται σε βιβλίο συμβάντων, ενώ το προσωπικό θα ενημερώνει άμεσα
το κέντρο λήψεως συμβάντων του αναδόχου και την Ελληνική Αστυνομία ανάλογα με την σοβαρότητα
των περιστατικών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει ο Ανάδοχος.
7. Ο Ανάδοχος θα παρέχει άμεση βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Αστυνομία κατά τη
διεξαγωγή έρευνας στους χώρους φύλαξης.
8. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και
οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται
και η εκτέλεση της εργασίας του.
9. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση
ανασφάλιστου προσωπικού.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε περίπτωση και για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
11. O Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές
διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει.
12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς,
φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
13. Πριν το τέλος της υπηρεσίας του, ο φύλακας οφείλει να εκτελεί έναν γενικό έλεγχο των φυλασσόμενων
χώρων.
14. Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ημέρες της εβδομάδος,
συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών.
15. Η ανάθεση δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 περίπτ. 31 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016).
16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε φορά μετά την παροχή υπηρεσιών σε κάθε εκδήλωση, μετά
την έκδοση και την προσκόμιση ισόποσου τιμολογίου, κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία
του Δήμου Διονύσου και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης
από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.
17. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του
δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
18. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.
Άνοιξη, 19/07/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV: 79713000-5

“Υπηρεσίες φύλαξης”
1.

Φύλαξη Διονυσίων από
03/09/2018 έως
09/09/2018

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΩΡΕΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

24

7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ €

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)
€

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Γενικό
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
………………………………….., ………. €
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
………………………………………………………….., ……… ΕΥΡΩ.

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
9

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.
αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση
του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας,
αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία.
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
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.
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των
προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς
και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και,
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν
υποχρεωτικά:
1. Για κάθε μέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός)
όπως περιγράφονται ανωτέρω.
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:
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Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία



Δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις
υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τα Τεύχη της
Διακήρυξης, εκτέλεση της προμήθειας



Δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας

Αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.



Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο
διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.
3. Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας
εγκατάστασής του.
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
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