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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/νσης Αστικών
Παρεμβάσεων & Παρακαταθήκης της ELEUSIS 2021
H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, με διακριτικό τίτλο ELEUSIS
2021 πρόκειται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/νσης Αστικών Παρεμβάσεων
&Παρακαταθήκης, με σκοπό τη σωστή οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη της εν λόγω Δ/νσης, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Κριτήριο ανάθεσης της
ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Παρακαλούμε να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης της Δ/νσης Αστικών Παρεμβάσεων &Παρακαταθήκης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 865/2019 απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου, είτε
εγγράφως στο πρωτόκολλο της ELEUSIS 2021 Β.Λάσκου 8 &Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα είτε μέσω e-mail στο
info@eleusis2021.eu μέχρι την Δευτέρα, 8/7/2019 και ώρα «17:00».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.080,65€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 6.300,00 €.
Επισημαίνεται ότι πριν τη λήψη της απόφασης ανάθεσης μαζί με την προσφορά σας πρέπει να
προσκομισθούν υποχρεωτικά το αποδεικτικό εκπροσώπησης, το απόσπασμα του ποινικού μητρώου, η
φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα ως αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των
2.500€ χωρίς ΦΠΑ) καθώς και όποια άλλα δικαιολογητικά προβλέπονται στη συνημμένη απόφαση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ
Συνημμένα:
Η 865/2019 απόφαση Διευθύνουσας Συμβούλου
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τον κανονισμό οικονομικής λειτουργίας της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2021 ως ισχύει κωδικοποιημένος με την υπ ΄ αριθμ.
47/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Την υπ΄ αριθμ. 156/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2021.
3. Την υπ΄ αριθμ. 78/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2021.
4. Το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2021 ως ισχύει
κωδικοποιημένος με την υπ΄αριθμ. 40/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , περί
ειδικών συνεργασιών.
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 και ιδίως του άρθρου 107 όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4403/16
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 118.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του
άρθρου 265

8. Την ανάγκη της Eleusis 2021 για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/νσης Αστικών
Παρεμβάσεων &Παρακαταθήκης, με σκοπό τη σωστή οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη
της εν λόγω Δ/νσής της.
9. Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005205111
10. Τις διαθέσιμες πιστώσεις του Ν.Π.Ι.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση της πραγματοποίησης της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
της Δ/νσης Αστικών Παρεμβάσεων & Παρακαταθήκης.
2. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της σύμβασης ως
κατωτέρω:
Άρθρο 1ο: Τεχνικές προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Για τη σωστή οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη της Δ/νσης Αστικών Παρεμβάσεων
&Παρακαταθήκης κρίνεται αναγκαία η διενέργεια διαδικασίας για την άμεση σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της εν λόγω Δ/νσης.
Και συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :


Να μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής
καθημερινότητας και της εσωτερικής επικοινωνίας των εργαζομένων με την Διεύθυνση.



Να λειτουργεί συντονιστικά στα επιμέρους γραφεία της Διεύθυνσης σε σχέση με την Δ/νση
Διοικητικού Οικονομικού, αλλά και ως σημείο επαφής μεταξύ της Διεύθυνσης και
εξωτερικών παραγόντων.



Να συνεργάζεται με όποιον εσωτερικό κι εξωτερικό συνεργάτη της Εταιρείας υπό την
καθοδήγηση του αρμόδιου Διευθυντή.

Επιμέρους αρμοδιότητες συνολικά στην Διεύθυνση:
1. Θα συγκεντρώνει τα αιτήματα προς την Διεύθυνση που αποστέλλονται στο εσωτερικό
πρωτόκολλο από τις άλλες Διευθύνσεις, θα τα ομαδοποιεί ανά παραλήπτη και είδος, καθώς
και ανά γραφείο που θα απευθύνονται και σε εβδομαδιαία βάση θα ενημερώνει για αυτά
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αποστολές και να δοθούν κατευθύνσεις από τον

εκάστοτε αρμόδιο Διευθυντή ή προϊστάμενο για παρακολούθηση της εκάστοτε διαδικασίας
μέχρι ολοκλήρωσής της.
2. Θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή και τους προϊστάμενους των τμημάτων για να
οργανώσει τις απαραίτητες εισηγήσεις σε μηνιαία βάση, θα συντάσσει προσχέδια
Εισηγήσεων κατά το πρότυπο και με βάση τις ανάγκες με την καθοδήγηση των
προϊστάμενων συνεργατών, τις οποίες και θα προετοιμάζει και θα προχωράει με τις
κατευθύνσεις και των άλλων τμημάτων ή του γραφείου Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να
υποβάλλονται προς έγκριση.
3. Θα βοηθά με κάθε δυνατό τρόπο την Διεύθυνση με τις κατευθύνσεις των προϊσταμένων για
οτιδήποτε μπορεί να προκύψει και να απαιτεί την συμβολή του/της και θα συνεργάζεται με
όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν αναλάβει αντικείμενα της Δ/νσης Αστικών
Παρεμβάσεων & Παρακαταθήκης.

Σχετικά με το Γραφείο Αξιολόγησης και Παρακαταθήκης:
4. Θα συντονίζει την λειτουργία του γραφείου και θα αποτελεί το σημείο επαφής της Δ/νσης
Αστικών Παρεμβάσεων & Παρακαταθήκης με τον εξωτερικό συνεργάτη της μελέτης
αξιολόγησης, θα συγκεντρώνει αιτήματα για τυχόν παροχή στοιχείων και θα συνεργάζεται
με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις προκειμένου να τα συγκεντρώσει και να εκτελεί τα αιτήματα,
με τις κατευθύνσεις του αρμοδίου Διευθυντή.
5. Θα παρακολουθεί τις συμβάσεις της εταιρείας σχετικά με την παρακαταθήκη και τις
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, θα παραλαμβάνει, θα οργανώνει και θα αρχειοθετεί τα
εισερχόμενα έγγραφα ή αρχεία ή αντικείμενα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα τα
αρχειοθετεί με βάση τα πρότυπα που θα του δοθούν με σχετική κωδικοποίηση.
6. Θα μεριμνά για την σύνταξη και δημοσίευση δελτίων αξιολόγησης της εταιρείας με την
εκάστοτε αρμόδια Δ/νση (βάσει προτύπου) και θα συγκεντρώνει τα εσωτερικά δελτία
αξιολόγησης τα οποία και θα διατηρεί σε βάση δεδομένων. Θα συμβάλει στην ομαλή
λειτουργία του παρατηρητηρίου αξιολόγησης σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
7. Θα κάνει χρήση των εφαρμογών που έχουν οριστεί από την Εταιρεία με σκοπό την διάχυση
της πληροφορίας και τη διεκπεραίωση επιμέρους αναγκών (π.χ. Χρήση Ψηφιακού
Πρωτοκόλλου/Διακίνησης εγγράφων, Slack, Monday κλπ).

Σχετικά με το Γραφείο Ευρ. Προγραμμάτων:
8. Θα συγκεντρώνει τις υποβληθείσες προτάσεις ένταξης σε ευρ. Προγράμματα, ως βασικός ή
συμπληρωματικός εταίρος ή απλός υποστηρικτής και θα ενημερώνει σχετικό πίνακα σε
μηνιαία βάση.
9. Θα συμβάλει και θα συντονίζει την συγγραφή και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε
προγράμματα χρηματοδότησης του έργου της Εταιρείας.
10. Θα μπορεί να διαχειρίζεται τυχόν εγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία
υλοποιεί η Εταιρεία, η εποπτεία και ο συντονισμός των επιμέρους υπηρεσιακών μονάδων
που συμμετέχουν.
11. Θα παρακολουθεί την πορεία χρηματοδοτούμενων έργων στα οποία θα μπορεί να
συμμετέχει η Εταιρεία σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. σαν εταίρος).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικών, Πολιτιστικής Διαχείρισης, Σπουδών Οργάνωσης και
Διοίκησης, θεωρητικών σπουδών, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονόμων, Αστικής και Περιφ. Ανάπτυξης,
μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας κι Ανάπτυξης και άλλα συναφή.
Ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο
Άριστη γνώση αγγλικών
Άριστη χρήση Η/Υ και σχετικών προγραμμάτων οργάνωσης γραφείου, επεξεργασίας δεδομένων
και κειμένου
Εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση υποστήριξης.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Βάσεις Δεδομένων,
PMO
Εμπειρία σε πολιτιστικό ή άλλο δημόσιο φορέα
Προϋπηρεσία σε πολιτιστικό οργανισμό δημοσίου ή οργανισμό δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου
τομέα
Καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας - ιδανικά γαλλικά (επιθυμητά προσόντα)
Ομαδικό πνεύμα
CPV: 79500000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ και
εξήντα πέντε λεπτών (5.080,65) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων
τριακοσίων (6.300,00) ευρώ.

Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που μπορεί να
απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών στην
Eleusis 2021 .

Άρθρο 2ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού
2.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων

2.2 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
2.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών -μελών
της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ό πως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (A' 215).
2.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα
μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την κα ταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση,
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί.
2.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 3ο: Αποδεικτικά Μέσα
Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα αναφερόμενα
στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα εκτός και εάν τα έχει
συνυποβάλλει με την προσφορά του.
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα:
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 2.2.1), όπως του ποινικού μητρώου
με ημερομηνία έκδοσης τρεις(3) μήνες από την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 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 του κράτους μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 2.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:
α) καταβολή φόρων
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες
πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην
Ελλάδα)

Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση
με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 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 του κράτους -μέλους ή 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 ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
3. Υπεύθυνη δήλωση (για την περίπτωση 2.2.3), η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
του νόμιμου εκπροσώπου, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.
Τα ανωτέρω 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).
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο,
τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν.
4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως,
γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα
οριζόμενα στον Ν. 4250/2014 .
Τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία (εκτός από τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/14), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με την
οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους .
Τυχόν παράλειψη προσκόμισης αυτών ή των σχετικών αποδεικτικών δε γεννά υποχρέωση στις
αρμόδιες υπηρεσίες για την σύναψή οριστικής σύμβασης, ούτε ανάλογες αξιώσεις στους
προτιμητέους υποψήφιους αναδόχους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πλήρωση
των προϋποθέσεων αυτών με δικά τους μέσα.
Άρθρο 4ο: Εκτέλεση της υπηρεσίας
Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο την συμφερότερη
για την Eleusis 2021 από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς.

Άρθρο 5ο: Ύπαρξη πίστωσης – Χρηματοδότηση
Για την πραγματοποίηση της παρούσας υπηρεσίας υπάρχει επαρκής, διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό της Eleusis 2021 Οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα στον
κωδικό 13-61.01.0006 .
Η παρούσα δαπάνη θα πληρωθεί από τους πόρους Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας ELEUSIS 2021.

Άρθρο 6ο: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές μεταξύ της Eleusis 2021 και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στους Ν. 3463/2006 και Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά βάσει του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 7ο: Πληρωμή
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου
στο όνομα του αναδόχου, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την υπογραφή των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, τηρουμένων των οριζόμενων στην
παρ. 2 του αρ. 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και
4127/13», που αφορούν την Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές.

Άρθρο 8ο: Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως
των άρθρων 200 – 205 και 216 – 220. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την
κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και για το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31.12.2019.
Άρθρο 9ο: Ζημιές – Ατυχήματα
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια
του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών –
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα
συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, το Ν.Π.Ι.Δ δεν έχει καμιά ευθύνη
και ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις
διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 10ο: Έγγραφα της σύμβασης
Έγγραφα της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι:


Το συμφωνητικό



Η απόφαση έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών



Η απόφαση ανάθεσης



Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων

Άρθρο 11ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το
Ν.Π.Ι.Δ..
Άρθρο 12ο: Συμφωνητικό
Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π.Ι.Δ. και θα υπογραφεί από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα απόφαση, τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη.

Άρθρο 13ο: Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την υπηρεσία
1. Οι διατάξεις του Ν.3852/10 και ιδίως του άρθρου 107 όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4403/16
2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 118.
3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του
άρθρου 265.
4. Την Υπουργική Απόφαση 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
5. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
6. Οι διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/1/13.7.2010) Πρόγραμμα Διαύγεια.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ

ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ

