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ΘΕΜΑ: “Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Δράσεων 2020 ”
CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων”
ΑΔΑΜ: 20REQ007598613
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 3201/30100/30-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΟ0Ω93-ΦΣΒ) Απόφαση του
Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η 24/2020 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από το
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και η Πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικων Δράσεων 2020, ποσού 24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0003 με
τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων», ο Δήμος θα προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα
Κλεισθένης), στην στην παραπάνω ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με την 24/2020 Τεχνική ΈκθεσηΠεριγραφή, όπως συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού , η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Ειδικότερα:

Με πρώτο μέλημα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, θα πραγματοποιηθεί ο φετινός σχεδιασμός του Δήμου
Διονύσου για τα Χριστούγεννα και την περίοδο των εορτών. Σε αυτό το πλαίσιο, σεβόμενοι τα μέτρα κοινωνι κής αποστασιοποίησης, θα πραγματοποιηθούν μικρές ευέλικτες δράσεις, σε ανοικτούς χώρους (πλατείες και
δρόμους), με εικόνες, φαντασία, αγάπη, μουσική, χρώματα, εντυπωσιακές κατασκευές και Χριστουγεννιάτικα
σκηνικά, που θα μεταφέρουν το πνεύμα των εορτών και θα χαρίσουν στιγμές χαράς.
Οι δράσεις περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
1.
To Μελωδικό Χριστουγεννιάτικο Τραίνο (Christmas Express Train)
Ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο τραινάκι περιμένει μικρούς και μεγάλους, να τους “ταξιδέψει” στον μαγικό
κόσμο των Χριστουγέννων. Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το Χριστουγεννιάτικο τραινάκι θα τα ξιδεύει για δέκα (10) ημέρες με δυναμικότητα έως 30 άτομα, από τις 21 έως και τις 31 Δεκεμβρίου (εκτός της
25/12) και ώρες από τις 11:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα, στους δρόμους και στις πλατείες του Δήμου
μας, μεταφέροντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα.
Η προτεινόμενη διαδρομή (The Christmas Tour) που θα ακολουθείται θα είναι: αφετηρία μπροστά από το
πάρκο του σταθμού του τραίνου στον Άγιο Στέφανο, η πλατεία της Άνοιξης, η πλατεία της Δροσιάς και τερματισμός στην πλατεία της Σταμάτας. Στη συνέχεια το τρενάκι θα επιστρέφει από την ίδια διαδρομή. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της διαδρομής ενδεχομένως να αλλάξει ή να τροποποιηθεί αναλόγως με τις διαμορφωθείσες συνθήκες. Οι Δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα δρομολόγια κάθε ημέρα, μέσω
του αντίστοιχου website που θα δημιουργηθεί.
Μέσα από το όχημα οι δρόμοι του Δήμου Διονύσου θα γεμίσουν με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ήχους
από κάλαντα που θα παίζουν συνεχώς, ενώ για τέσσερις (4) ημέρες, μέρος της νεοσυσταθείσας φιλαρμονικής
μπάντας του Δήμου Διονύσου θα παίξει ζωντανά από τα βαγόνια του τραίνου κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
πραγματοποιώντας μια κινούμενη συναυλία.
Στη δαπάνη για την ενοικίαση του Μελωδικού Χριστουγεννιάτικου Τραίνου θα συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή
εξειδικευμένου προσωπικού που θα απασχοληθεί, ήτοι ενός επαγγελματία οδηγού και ενός coordinator/
συνοδηγός που θα οργανώνει την ασφαλή επιβίβαση/ αποβίβαση, την οργάνωση – απολύμανση των
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καθισμάτων, την τήρηση των αποστάσεων κλπ. Τέλος, στο σύνολο του ποσού θα προβλέπεται η κάλυψη
αστικής ευθύνης και άδεια από το Υπ. Μεταφορών.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της δράσης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 10.912,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”
του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020.
Α. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάθεση ενοικίασης Χριστουγεννιάτικου τραίνου για την περίοδο των εορτών
CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
Ποσότητα:
1
Ημέρες Διάθεσης Οχήματος:
10 (για 7 ώρες κάθε ημέρα)
Μήκος συρμού:
όχι μεγαλύτερο από 20 μ.
Βαγόνια:
3
Δυνατότητα μεταφοράς 50 ατόμων
Χωρητικότητα:
(Χωρητικότητα με πρωτόκολλα Covid-19
30 άτομα)
- Άδεια κυκλοφορίας Υπ. Μεταφορών
- Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης
- Αμοιβή επαγγελματία οδηγού και συνοδηγού/ coordinator με τις αντίστοιχες άδειες
- Προέλεγχος προτεινόμενης διαδρομής
Λοιπές Παροχές:
- Μεταφορά του τραίνου στο Δήμο Διονύσου
- Καύσιμα
- Ηχητική Εγκατάσταση
- Branding στις δύο (2) όψεις του οχήματος στις προκαθορισμένες θέσεις
- Χριστουγεννιάτικη Μουσική Λίστα
2.
Χριστουγεννιάτικα Γραμματοκιβώτια
Για την περίοδο των εορτών, τα παιδιά κάθε ηλικίας θα μπορούν να γράφουν την ευχή τους προς τον Άγιο
Βασίλη και να τα ρίχνουν σε ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα mailboxes που θα δημιουργηθούν. Στη συνέχεια, ο
“Άγιος Βασίλης” θα συλλέγει μέσα στον σάκο του τις ευχές και όλες μαζί θα συγκεντρώνονται, θα καταγράφο νται με στόχο να στολίσουν το ηλεκτρονικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου.
Η περισυλλογή των γραμμάτων θα γίνει δύο μέρες πριν τις παραμονή και κατά την ίδια ημέρα της παραμονής
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και θα απαντηθούν από τον Άγιο Βασίλη μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας που θα διαμορφωθεί.
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Διονύσου θα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει σε ενδεικτικά σημεία στο κέντρο
του Δήμου Διονύσου (μπροστά από το πάρκο του σταθμού του τραίνου στον Άγιο Στέφανο και στην πλατεία
της Δροσιάς), γραμματοκιβώτια με τη μορφή human size και διακοσμημένα με χριστουγεννιάτικα στοιχεία. Τα
γραμματοκιβώτια θα πλαισιώνονται και θα φιλοτεχνηθούν από μεγάλες διακοσμητικές 3D κατασκευές
χριστουγεννιάτικου ύφους.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται μέχρι το ποσό των 6.448,00 € συμπε ριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020.
Β. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάθεση Set up Χριστουγεννιάτικων Γραμματοκιβωτίων
CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
Ποσότητα:
2 τμχ.
Διάσταση Γραμματοκιβωτίου:
1,60 x 0,60 x 0,60
Υλικό:
Μεταλλική Κατασκευή
Διάσταση κατασκευής πλαισιωμένο με 3D φιγούρες και στολι2,50 διάμετρος στη βάση x 2,00 μ. ύψος
σμό
Λοιπά Χαρακτηριστικά:
- Φιλοτέχνηση με 3D κατασκευές χριστουγεννιάτικου
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ύφους που θα πλαισιώνουν τα γραμματοκιβώτια
(προτεινόμενο υλικό EPS)
- Αποθηκευτικός χώρος με κλειδαριά στο πίσω μέρος
της κατασκευής
- Μεταλλική βάση στερέωσης στο έδαφος
3.
Δημιουργία Επίσημης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Website) των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
Προτείνεται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (website) των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, το
οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους δημότες του Δήμου Διονύσου, θα λειτουργεί ως επικοινωνιακό
μέσο, αλλά και ως προάγγελος των μελλοντικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Μαζί με το website θα δημιουργηθούν social media κανάλια (facebook/ instagram) και hashtags #Xristougenna_ston_Dionyso, #Ekdiloseis_Dimou_Dionysou, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις
φετινές αλλά και μελλοντικές Χριστουγεννιάτικες ενέργειες του Δήμου.
Τα ψηφιακά αυτά μέσα, θα αποτελέσουν έναν “γιορτινό σταθμό” για τους δημότες, οι οποίοι θα μπορούν να
ζήσουν τη Χριστουγεννιάτικη μαγεία ψηφιακά, από την ασφάλεια του σπιτιού τους.
Το Website με μια διαφορετική digital διάσταση, τους φέρνει πιο κοντά στις εξωτερικές ενέργειες που θα
πραγματοποιηθούν αλλά και όχι μόνο:

Στη homepage του site θα εμφανίζεται ο σταθμάρχης για να καλωσορίσει τους επισκέπτες σε μια διαδικτυακή ξενάγηση στο Δήμο Διονύσου, μέσω του τραίνου των Χριστουγέννων.

Θα οριοθετούνται οι στάσεις του τραίνου βάσει του σχεδιασμού δημιουργίας τους στον πραγματικό
χώρο του σταθμού. Κάθε στάση μπορεί να σηματοδοτεί και μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα που θα παρέχει το site στους επισκέπτες (π.χ. χριστουγεννιάτικα παιχνίδια online, virtual
ανάγνωση βιβλίων, συμμετοχή σε χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό κλπ).

Θα υπάρχει ενότητα ηλεκτρονικού χριστουγεννιάτικου γραμματοκιβωτίου για την online αποστολή
των παιδικών γραμμάτων στον Άγιο Βασίλη, λειτουργώντας ως σύνδεσμος με τα πραγματικά γραμματοκιβώτια σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, που θα είναι ανοιχτά για το κοινό καθ’ όλη την εορταστική περί οδο.

Μία ενότητα θα αποτελεί και το Virtual Santa Countdown, ένας μετρητής αντίστροφης μέτρησης
μέχρι την στιγμή όπου ο Άγιος Βασίλης θα διαβάσει τις ευχές του κόσμου.

Το site θα περιλαμβάνει επίσης “Το δέντρο των ευχών”, ένα δέντρο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι
ευχές των πολιτών. Με κάθε κλικ στο δέντρο, αυτό θα γυρίζει και οι δημότες μπορούν να δουν τις μοναδικές ευχές των συμπολιτών τους.

Ένα κομμάτι του website θα αφορά μαθήματα on-line για Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, μαθήματα
ζαχαροπλαστικής για τη δημιουργία του κλασικού gingerbread μπισκότου, των παραδοσιακών μελομακάρονων κλπ., τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου παραμυθιού μέσω online κατευθύνσεων, τη συμμετοχή
σε διαγωνισμό της καλύτερης χριστουγεννιάτικης οικογενειακής καρτ ποστάλ.

Θα υπάρχει gallery φωτογραφιών από το Χριστουγεννιάτικο τραίνο του Δήμου, καθώς και από τα καθημερινά δρομολόγιά του.

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας με τον εμπορικό σύλλογο, θα δημιουργηθεί ένα
παιχνίδι προσφορών και δώρων μέσω του website. Oι δημότες θα ανοίγουν “το δώρο” τους και κερδίζουν μοναδικές προσφορές στα τοπικά καταστήματα του Δήμου (εκπτωτικά κουπόνια, κ.α).
Στη δαπάνη για την δημιουργία του website, θα συμπεριληφθεί και η αμοιβή εξειδικευμένου προσωπικού που
θα απασχοληθεί για τη συλλογή των καρτών και μεταφορά τους δύο μέρες πριν τις παραμονή και κατά την
ίδια ημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (WEBSITE) ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάθεση Website Development & Domain Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου
Διονύσου
CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
Ποσότητα:
1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Home Page με τα τοποθετημένα Χριστουγεννιάτικα
Γραμματοκιβώτια στο Δήμο Διονύσου με μηχανισμό
digital ευχών
- Ψηφιακός τοίχος ευχών
- Αντίστροφη μέτρηση Santa Claus
- Gallery με φωτογραφίες και βίντεο από τα Χριστου3

-

Διαχείριση επικοινωνίας Social
Media και Website:
-

γεννιάτικα δρώμενα
DIY ενότητα και περιεχόμενο
Χριστουγεννιάτικες συνταγές
Αμοιβή εξειδικευμένου προσωπικού για τη συλλογή
των καρτών από τα Χριστουγεννιάτικα γραμματοκιβώτια και μεταφορά τους δύο μέρες πριν τις παραμονή και κατά την ίδια ημέρα της παραμονής των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Hosting της ιστοσελίδας για 2 χρόνια
Διαχείριση του site
Social Media Campaign (facebook & instagram
posts, stories, ads) για την καλύτερη, πιο έγκαιρη
και αποτελεσματική προβολή των δράσεων, για 30
ημέρες
Live Instagram μεταδόσεις

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ο συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 24.800,00 € συμπ. ΦΠΑ
Οι προσφορές γίνονται δεκτές ανά Ομάδα ή για το σύνολο των Ομάδων Α, Β και Γ.

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

Ανάθεση ενοικίασης
Χριστουγεννιάτικου
τραίνου για την περίοδο
των εορτών

Ημέρα/ (7 ώρες)

10

880,00

8.800,00

Α/Α

1.

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

8.800,00 €
2.112,00 €
10.912,00 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάθεση Set up Χριστουγεννιάτικων Γραμματοκιβωτίων

1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμχ.

2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
2.600,00

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ (€)
6.448,00

5.200,00 €
1.248,00 €
6.448,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (WEBSITE) ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

1.

Ανάθεση Website
Development & Domain
Χριστουγεννιάτικων
Εκδηλώσεων Δήμου
Διονύσου

Υπηρεσία

1

Υπηρεσία

6.000,00
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Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

6.000,00 €
1.440,00 €
7.440,00 €

Καθαρή Αξία
20.000,00 €
ΦΠΑ 24%
4.800,00 €
Γενικό Σύνολο
Α + Β +Γ
24.800,00 €
(συμπ. ΦΠΑ)
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολο γητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών εντολών
πληρωμής.

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα είδη και να εγκαταστήσει τις υπηρεσίες, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: Το τραίνο των Χριστουγέννων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο και έτοιμο προς χρήση έως και τη
Δευτέρα 21/12/2020 σε χώρο που θα υποδείξει το Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
- Σε περίπτωση κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων λόγω του covid-19 και γενικευμένο lockdown πριν ξεκινήσει η δράση, δε θα υπάρχει καμία απαίτηση από τον ανάδοχο.
- Σε περίπτωση κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων λόγω του covid-19 και γενικευμένο lockdown κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα μπορεί να πληρωθεί αναλογικά
με τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η δράση.
- Σε περίπτωση κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων λόγω του covid-19 και γενικευμένο lockdown ενώ έχει ήδη μεταφερθεί το τραίνο στο Δήμο, χωρίς να έχει ξεκινήσει η δράση, η αποζη μίωση στον ανάδοχο θα υπολογισθεί στο 10% της σύμβασης.
- Σε περίπτωση που κάποια ημέρα δεν μπορεί να λειτουργήσει το τραίνο λόγω άσχημων καιρικών
φαινομένων, η ημέρα αυτή θα μεταφέρεται μετά το πέρας του προγραμματισμένου 10ημέρου,
ήτοι μετά την 31/12.
ΟΜΑΔΑ Β: Τα Χριστουγεννιάτικα Γραμματοκιβώτια θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στα υποδεικνυόμενα σημεία από το Δήμο Διονύσου, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή
της Σύμβασης και όχι πέραν της 18/12.
ΟΜΑΔΑ Γ: Η επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα (website) των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, θα πρέπει να παραδοθεί στο Δήμο Διονύσου, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και
όχι πέραν της 07/12.
Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε υπηρεσίας περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών και ειδών και ό,τι
είναι απαραίτητο προκειμένου να προκύπτει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
2. Οι προσφορές γίνονται δεκτές ανά Ομάδα ή για το σύνολο των Ομάδων Α, Β και Γ.
3.
4.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα ελέγχει αν τα
προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγμένα σύμφωνα με το δείγμα της Υπηρεσίας.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών, 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 παραλαβής από την αρμόδια
Επιτροπή του Δήμου.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και
προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι 10/12/2020 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
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•

Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, 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. Τεχνική προσφορά
4. Οικονομική προσφορά.
•

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
Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη αντα πόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει
τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφε ρόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016
Συνημμένα:
1. Η 3201/30100/30-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΟ0Ω93-ΦΣΒ) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου
2. Η 24/2020 μελέτη
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών &
Διοικητικών Υπηρεσιών
Τσουδερός Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 24/2020

ΜΕΛΕΤΗ
“ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020”

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 24.800,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ
ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0003 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
Στοιχεία των προς ανάθεση υπηρεσιών
2.
Τεχνική Έκθεση - Μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)
3.
Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)
4.
Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)
5.
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
05/11/2020

Άγιος Στέφανος,

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
“ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020”
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Χριστουγεννιάτικες Δράσεις 2020

Απευθείας ανάθεση
24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Κωδικοί:
CPV:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ

- 79952100-3
“Υπηρεσίες Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων”
ΑΔΑΜ: 20REQ007598613

Κ.Α.:
- 15.6471.0003
“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων”
Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε
τυχούσα νόμιμη κράτηση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση καθορίζονται οι ανάγκες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Δράσεων 2020.
Αναλυτικά, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της ανάθεσης είναι οι εξής:
Α. To Μελωδικό Χριστουγεννιάτικο Τραίνο (Christmas Express Train)
Ένα ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο τραινάκι περιμένει μικρούς και μεγάλους, να τους “ταξιδέψει” στον μαγικό
κόσμο των Χριστουγέννων. Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το Χριστουγεννιάτικο τραινάκι θα τα ξιδεύει για δέκα (10) ημέρες με δυναμικότητα έως 30 άτομα, από τις 21 έως και τις 31 Δεκεμβρίου (εκτός της
25/12) και ώρες από τις 11:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα, στους δρόμους και στις πλατείες του Δήμου
μας, μεταφέροντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα.
Η προτεινόμενη διαδρομή (The Christmas Tour) που θα ακολουθείται θα είναι: αφετηρία μπροστά από το
πάρκο του σταθμού του τραίνου στον Άγιο Στέφανο, η πλατεία της Άνοιξης, η πλατεία της Δροσιάς και τερματισμός στην πλατεία της Σταμάτας. Στη συνέχεια το τρενάκι θα επιστρέφει από την ίδια διαδρομή. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της διαδρομής ενδεχομένως να αλλάξει ή να τροποποιηθεί αναλόγως με τις διαμορφωθείσες συνθήκες. Οι Δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα δρομολόγια κάθε ημέρα, μέσω
του αντίστοιχου website που θα δημιουργηθεί.
Μέσα από το όχημα οι δρόμοι του Δήμου Διονύσου θα γεμίσουν με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ήχους
από κάλαντα που θα παίζουν συνεχώς, ενώ για τέσσερις (4) ημέρες, μέρος της νεοσυσταθείσας φιλαρμονικής
μπάντας του Δήμου Διονύσου θα παίξει ζωντανά από τα βαγόνια του τραίνου κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
πραγματοποιώντας μια κινούμενη συναυλία.
Στη δαπάνη για την ενοικίαση του Μελωδικού Χριστουγεννιάτικου Τραίνου θα συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή
εξειδικευμένου προσωπικού που θα απασχοληθεί, ήτοι ενός επαγγελματία οδηγού και ενός coordinator/
συνοδηγός που θα οργανώνει την ασφαλή επιβίβαση/ αποβίβαση, την οργάνωση – απολύμανση των
καθισμάτων, την τήρηση των αποστάσεων κλπ. Τέλος, στο σύνολο του ποσού θα προβλέπεται η κάλυψη
αστικής ευθύνης και άδεια από το Υπ. Μεταφορών.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της δράσης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 10.912,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”
του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020.
Α. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάθεση ενοικίασης Χριστουγεννιάτικου τραίνου για την περίοδο των εορτών
CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
Ποσότητα:
1
Ημέρες Διάθεσης Οχήματος:
10 (για 7 ώρες κάθε ημέρα)
Μήκος συρμού:
όχι μεγαλύτερο από 20 μ.
Βαγόνια:
3
Δυνατότητα μεταφοράς 50 ατόμων
Χωρητικότητα:
(Χωρητικότητα με πρωτόκολλα Covid-19
30 άτομα)
Λοιπές Παροχές:
- Άδεια κυκλοφορίας Υπ. Μεταφορών
- Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης
- Αμοιβή επαγγελματία οδηγού και συνοδηγού/ coor9

-

dinator με τις αντίστοιχες άδειες
Προέλεγχος προτεινόμενης διαδρομής
Μεταφορά του τραίνου στο Δήμο Διονύσου
Καύσιμα
Ηχητική Εγκατάσταση
Branding στις δύο (2) όψεις του οχήματος στις προκαθορισμένες θέσεις
Χριστουγεννιάτικη Μουσική Λίστα

Β. Χριστουγεννιάτικα Γραμματοκιβώτια
Για την περίοδο των εορτών, τα παιδιά κάθε ηλικίας θα μπορούν να γράφουν την ευχή τους προς τον Άγιο
Βασίλη και να τα ρίχνουν σε ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα mailboxes που θα δημιουργηθούν. Στη συνέχεια, ο
“Άγιος Βασίλης” θα συλλέγει μέσα στον σάκο του τις ευχές και όλες μαζί θα συγκεντρώνονται, θα καταγράφο νται με στόχο να στολίσουν το ηλεκτρονικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου.
Η περισυλλογή των γραμμάτων θα γίνει δύο μέρες πριν τις παραμονή και κατά την ίδια ημέρα της παραμονής
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και θα απαντηθούν από τον Άγιο Βασίλη μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας που θα διαμορφωθεί.
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Διονύσου θα προμηθευτεί και θα τοποθετήσει σε ενδεικτικά σημεία στο κέντρο
του Δήμου Διονύσου (μπροστά από το πάρκο του σταθμού του τραίνου στον Άγιο Στέφανο και στην πλατεία
της Δροσιάς), γραμματοκιβώτια με τη μορφή human size και διακοσμημένα με χριστουγεννιάτικα στοιχεία. Τα
γραμματοκιβώτια θα πλαισιώνονται και θα φιλοτεχνηθούν από μεγάλες διακοσμητικές 3D κατασκευές
χριστουγεννιάτικου ύφους.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται μέχρι το ποσό των 6.448,00 € συμπε ριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020.
Β. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάθεση Set up Χριστουγεννιάτικων Γραμματοκιβωτίων
CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
Ποσότητα:
2 τμχ.
Διάσταση Γραμματοκιβωτίου:
1,60 x 0,60 x 0,60
Υλικό:
Μεταλλική Κατασκευή
Διάσταση κατασκευής πλαισιωμένο με 3D φιγούρες και στολι2,50 διάμετρος στη βάση x 2,00 μ. ύψος
σμό
- Φιλοτέχνηση με 3D κατασκευές χριστουγεννιάτικου
ύφους που θα πλαισιώνουν τα γραμματοκιβώτια
(προτεινόμενο υλικό EPS)
Λοιπά Χαρακτηριστικά:
- Αποθηκευτικός χώρος με κλειδαριά στο πίσω μέρος
της κατασκευής
- Μεταλλική βάση στερέωσης στο έδαφος
Γ. Δημιουργία Επίσημης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Website) των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
Προτείνεται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (website) των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, το
οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους δημότες του Δήμου Διονύσου, θα λειτουργεί ως επικοινωνιακό
μέσο, αλλά και ως προάγγελος των μελλοντικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Μαζί με το website θα δημιουργηθούν social media κανάλια (facebook/ instagram) και hashtags #Xristougenna_ston_Dionyso, #Ekdiloseis_Dimou_Dionysou, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις
φετινές αλλά και μελλοντικές Χριστουγεννιάτικες ενέργειες του Δήμου.
Τα ψηφιακά αυτά μέσα, θα αποτελέσουν έναν “γιορτινό σταθμό” για τους δημότες, οι οποίοι θα μπορούν να
ζήσουν τη Χριστουγεννιάτικη μαγεία ψηφιακά, από την ασφάλεια του σπιτιού τους.
Το Website με μια διαφορετική digital διάσταση, τους φέρνει πιο κοντά στις εξωτερικές ενέργειες που θα
πραγματοποιηθούν αλλά και όχι μόνο:
- Στη homepage του site θα εμφανίζεται ο σταθμάρχης για να καλωσορίσει τους επισκέπτες σε μια διαδικτυακή ξενάγηση στο Δήμο Διονύσου, μέσω του τραίνου των Χριστουγέννων.
- Θα οριοθετούνται οι στάσεις του τραίνου βάσει του σχεδιασμού δημιουργίας τους στον πραγματικό χώρο
του σταθμού. Κάθε στάση μπορεί να σηματοδοτεί και μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα
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που θα παρέχει το site στους επισκέπτες (π.χ. χριστουγεννιάτικα παιχνίδια online, virtual ανάγνωση βιβλίων, συμμετοχή σε χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό κλπ).
- Θα υπάρχει ενότητα ηλεκτρονικού χριστουγεννιάτικου γραμματοκιβωτίου για την online αποστολή των
παιδικών γραμμάτων στον Άγιο Βασίλη, λειτουργώντας ως σύνδεσμος με τα πραγματικά γραμματοκιβώτια σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, που θα είναι ανοιχτά για το κοινό καθ’ όλη την εορταστική περί οδο.
- Μία ενότητα θα αποτελεί και το Virtual Santa Countdown, ένας μετρητής αντίστροφης μέτρησης μέχρι
την στιγμή όπου ο Άγιος Βασίλης θα διαβάσει τις ευχές του κόσμου.
- Το site θα περιλαμβάνει επίσης “Το δέντρο των ευχών”, ένα δέντρο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι
ευχές των πολιτών. Με κάθε κλικ στο δέντρο, αυτό θα γυρίζει και οι δημότες μπορούν να δουν τις μοναδικές ευχές των συμπολιτών τους.
- Ένα κομμάτι του website θα αφορά μαθήματα on-line για Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, μαθήματα ζαχαροπλαστικής για τη δημιουργία του κλασικού gingerbread μπισκότου, των παραδοσιακών μελομακάρονων κλπ., τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου παραμυθιού μέσω online κατευθύνσεων, τη συμμετοχή σε
διαγωνισμό της καλύτερης χριστουγεννιάτικης οικογενειακής καρτ ποστάλ.
- Θα υπάρχει gallery φωτογραφιών από το Χριστουγεννιάτικο τραίνο του Δήμου, καθώς και από τα καθημερινά δρομολόγιά του.
- Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον συνεργασίας με τον εμπορικό σύλλογο, θα δημιουργηθεί ένα παι χνίδι προσφορών και δώρων μέσω του website. Oι δημότες θα ανοίγουν “το δώρο” τους και κερδίζουν
μοναδικές προσφορές στα τοπικά καταστήματα του Δήμου (εκπτωτικά κουπόνια, κ.α).
Στη δαπάνη για την δημιουργία του website, θα συμπεριληφθεί και η αμοιβή εξειδικευμένου προσωπικού που
θα απασχοληθεί για τη συλλογή των καρτών και μεταφορά τους δύο μέρες πριν τις παραμονή και κατά την
ίδια ημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Το προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο της δράσης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ. 15.6471.0003 µε την ονομασία “Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων”
του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2020.
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (WEBSITE) ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανάθεση Website Development & Domain Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου
CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”
Ποσότητα:
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- Home Page με τα τοποθετημένα Χριστουγεννιάτικα Γραμματοκιβώτια στο
Δήμο Διονύσου με μηχανισμό digital ευχών
- Ψηφιακός τοίχος ευχών
- Αντίστροφη μέτρηση Santa Claus
- Gallery με φωτογραφίες και βίντεο από τα Χριστουγεννιάτικα δρώμενα
- DIY ενότητα και περιεχόμενο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Χριστουγεννιάτικες συνταγές
- Αμοιβή εξειδικευμένου προσωπικού για τη συλλογή των καρτών από τα
Χριστουγεννιάτικα γραμματοκιβώτια και μεταφορά τους δύο μέρες πριν
τις παραμονή και κατά την ίδια ημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς.
- Hosting της ιστοσελίδας για 2 χρόνια
- Διαχείριση του site
- Social Media Campaign (facebook & instagram posts, stories, ads) για την
Διαχείριση επικοινωνίας
καλύτερη, πιο έγκαιρη και αποτελεσματική προβολή των δράσεων, για 30
Social Media και Website:
ημέρες
- Live Instagram μεταδόσεις
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό κόστος της παρούσας ανάθεσης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 24.800,00 € συμπ. ΦΠΑ
Οι προσφορές γίνονται δεκτές ανά Ομάδα ή για το σύνολο των Ομάδων Α, Β και Γ.
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάθεση ενοικίασης
Χριστουγεννιάτικου
2.
τραίνου για την περίοδο
των εορτών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

Ημέρα/ (7 ώρες)

10

880,00

8.800,00

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)
ΟΜΑΔΑ Β: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Α
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΗΣ
Α

Ανάθεση Set up Χριστου2. γεννιάτικων Γραμματοκιβωτίων

Τεμχ.

2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

2.600,00

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

8.800,00 €
2.112,00 €
10.912,00 €

ΑΞΙΑ (€)

6.448,00

5.200,00 €
1.248,00 €
6.448,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (WEBSITE) ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ-

ΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Ανάθεση Website
Development & Domain
2.
Χριστουγεννιάτικων
Εκδηλώσεων Δήμου
Διονύσου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

Υπηρεσία

1

Υπηρεσία

6.000,00

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)
Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο
Α + Β +Γ

6.000,00 €
1.440,00 €
7.440,00 €
20.000,00 €
4.800,00 €
24.800,00 €
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(συμπ. ΦΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση καθορίζονται οι ανάγκες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Δράσεων 2020.
Η Υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79952100-3
“Υπηρεσίες Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων”.
2. Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Το Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018)

Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), Άρθρο 43, “Τροποποίηση διατάξεων του N.
4412/2016” (Α΄ 147) & άρθρα 44, 45 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4
του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”

Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης”

Του Ν. 2690/1999 “Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”

Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): “Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και Π.Δ.
80/2016

Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,

Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107)
“Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”,

Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”

Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”

Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”

Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

Κάθε σχετική διάταξη που μπορεί να προκύψει και διέπει την ανωτέρω ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και μέχρι την λήξη της σύμβασης
3. Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη της ανάθεσης
β. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
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γ. H Τεχνική περιγραφή
δ. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
ε. Η οικονομική προσφορά
4. Τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών/ Υπηρεσιών
Η εκτέλεση της Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερη από 20.000,00 €.
5. Σύμβαση
Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 6 της παρούσας.
6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας
ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
7. Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – τεχνικά στοιχεία – πρόσθετα στοιχεία
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε υπηρεσίας περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η
προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών και ειδών και ό,τι είναι απαραίτητο
προκειμένου να προκύπτει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.
8. Έκπτωση αναδόχου
Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή χρόνους εγγύησης από τον ανάδοχο, μπορούν να τον κηρύξουν
έκπτωτο. Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή
ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τις
ισχύουσες διατάξεις.
9. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου όλοι οι φόροι και κρατήσεις που ισχύουν με βάσει τις κείμενες δια τάξεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Διονύσου.
10.
Τόπος και Χρόνος Παράδοσης
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα είδη και να εγκαταστήσει τις υπηρεσίες, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: Το τραίνο των Χριστουγέννων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο και έτοιμο προς χρήση έως και τη
Δευτέρα 21/12/2020 σε χώρο που θα υποδείξει το Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
- Σε περίπτωση κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων λόγω του covid-19 και γενικευμένο lockdown πριν ξεκινήσει η δράση, δε θα υπάρχει καμία απαίτηση από τον ανάδοχο.
- Σε περίπτωση κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων λόγω του covid-19 και γενικευμένο lockdown κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα μπορεί να πληρωθεί αναλογικά
με τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η δράση.
- Σε περίπτωση κυβερνητικών περιοριστικών μέτρων λόγω του covid-19 και γενικευμένο lockdown ενώ έχει ήδη μεταφερθεί το τραίνο στο Δήμο, χωρίς να έχει ξεκινήσει η δράση, η αποζη μίωση στον ανάδοχο θα υπολογισθεί στο 10% της σύμβασης.
- Σε περίπτωση που κάποια ημέρα δεν μπορεί να λειτουργήσει το τραίνο λόγω άσχημων καιρικών
φαινομένων, η ημέρα αυτή θα μεταφέρεται μετά το πέρας του προγραμματισμένου 10ημέρου,
ήτοι μετά την 31/12.
ΟΜΑΔΑ Β: Τα Χριστουγεννιάτικα Γραμματοκιβώτια θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στα υποδεικνυόμενα σημεία από το Δήμο Διονύσου, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή
της Σύμβασης και όχι πέραν της 18/12.
ΟΜΑΔΑ Γ: Η επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα (website) των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, θα πρέπει να
παραδοθεί στο Δήμο Διονύσου, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 07/12.
11.

Τρόπος Πληρωμής
1

Η πληρωμή της αξίας των ειδών/ υπηρεσιών θα γίνει με χρηματικές εντολές του εργοδότη, μετά την
παραλαβή τους και την έκδοση των απαιτούμενων πρωτοκόλλων παραλαβής των ειδών. Για την υπηρεσία δεν
προβλέπεται γενικό όφελος και ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους για τρίτους κλπ.,
ενώ ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον Φορέα.
12.
Προσωρινή και οριστική παραλαβή
α) Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
β) Η διαδικασία παραλαβής καθορίζεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016
13.
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή των παρουσών προμηθειών/ Υπηρεσιών θα επιλύονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

Άγιος Στέφανος, 05/11/2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με
βαθμό Α’

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της
επιχείρησης…………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………… µε έδρα τ………………………..………………
οδός
…………………………………………..…………………
αριθµ.
……....…..
Τ.Κ.:
……………………
Τηλ.:
………………………………………………. Fax: ………………………………………………….…
e-mail:……………………………………………………………..
Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας
της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση
της με τις ακόλουθες τιμές:
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάθεση ενοικίασης
Χριστουγεννιάτικου
3.
τραίνου για την περίοδο
των εορτών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ημέρα/ (7 ώρες)

10

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ (€)

€
€
€

ΟΜΑΔΑ Β: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανάθεση Set up Χριστου3. γεννιάτικων Γραμματοκιβωτίων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τεμχ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΑΞΙΑ (€)

2

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

€
€
€

1

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (WEBSITE) ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ-

ΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α
/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Ανάθεση Website
Development & Domain
3.
Χριστουγεννιάτικων
Εκδηλώσεων Δήμου
Διονύσου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

Υπηρεσία

1

Υπηρεσία

Καθαρή Αξία
ΦΠΑ 24%
Σύνολο
(συμπ. ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ (€)

€
€
€

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

……………………………….
(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – υπογραφή)

1

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.
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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 3μήνου 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) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπρο σώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
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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