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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείµενο της µελέτης είναι η τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων
κατασκευών, η τοποθέτηση εορταστικού διακόσµου και η λειτουργία
παιχνιδιών σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά, κατά το χρονικό
διάστηµα από 6 ∆εκεµβρίου 2012 έως 8 Ιανουαρίου 2013. Τα ανωτέρω
µπορούν να προταθούν από τους διαγωνιζόµενους να τοποθετηθούν και να
λειτουργήσουν σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά και ειδικότερα
στα εξής σηµεία:
•

Πλατεία Κανάρη

•

Παραλιακή ζώνη στο Πασαλιµάνι

•

Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα)

•

Πεζόδροµο της οδού Παλαµηδίου

•

Πλατεία ∆ωδεκανήσου

•

Πλατεία Μεταµόρφωσης Σωτήρος

•

Νέο Φάληρο – οδός Ειρήνης
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Ειδικότερα ο κάθε ενδιαφερόµενος
παραπάνω χώρους τα εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –
∆ΡΑΣΕΩΝ

οφείλει

να

προτείνει

στους

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Α) Χριστουγεννιάτικος Στολισµός Ελεύθερα
και Κατασκευές
εισιτηρίου

χωρίς

Β) Παιχνίδια και ∆ραστηριότητες

Με αντίτιµο εισιτηρίου

Γ) Θεάµατα και Εκδηλώσεις

Ελεύθερα
εισιτηρίου

χωρίς

αντίτιµο

αντίτιµο

Οι ανωτέρω κατηγορίες αναλύονται κατ’ ελάχιστον ως εξής:
Α) Χριστουγεννιάτικος Στολισµός και Κατασκευές (χωρίς αντίτιµο
εισιτηρίου)
1.

Σπίτια µε χριστουγεννιάτικη διακόσµηση που θα φιλοξενούν διάφορες
δράσεις

O ανάδοχος θα αναλάβει να κατασκευάσει, µε δικά του έξοδα, 30 σπιτάκια –
περίπτερα και θα µπορεί να τα παραχωρήσει σε 30 καταστηµατάρχες, εκ των
οποίων έως 20 θα είναι, κατά προτεραιότητα,
Πειραιώτες (µε έδρα ή
παράρτηµα επιχειρήσεων στον Πειραιά) και θα απαλλάσσονται από τα
δηµοτικά τέλη και οι δέκα (10) καταστηµατάρχες, εκτός Πειραιά. Οι
καταστηµατάρχες θα πρέπει να λάβουν άδεια για υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη
αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην ως άνω διάταξη. Τέλος επισηµαίνεται ότι
όλοι οι καταστηµατάρχες που θα συµµετέχουν στην πιο πάνω υπαίθρια αγορά
θα πρέπει να πληρώσουν το αντίστοιχο ρεύµα
για την λειτουργία των
προαναφερόµενων περιπτέρων.
H αυστηρή παράδοση των θεµατικών πάρκων των κατασκευών και των
ξύλινων σπιτιών ορίζεται για τις 3 ∆εκεµβρίου 2012 και στις 9.00 π.µ. Οι
κατασκευές θα είναι παραδοτέες και δεν θα στηθούν εκείνη την χρονική
στιγµή
στους εκθεσιακούς χώρους.
Η µεταφορά και εγκατάσταση
βαραίνουν τον ανάδοχο και ο ∆ήµος Πειραιά δεν φέρει καµία ευθύνη για
την υλική τους κατάσταση κατά την µεταφορά προς και από τους χώρους
έκθεσης.
Β) Παιχνίδια και ∆ραστηριότητες (µε αντίτιµο εισιτηρίου)
1.

Οικολογική τσουλήθρα. Η συγκεκριµένη τσουλήθρα συνήθως έχει
διαστάσεις 25 µ. µήκος, 4,5 µ. πλάτος και 3,5 µ. ύψος: εισιτήριο ένα
ευρώ (1).

2.

Carousel: εισιτήριο δύο ευρώ (2 €)
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3.

Τραινάκι: εισιτήριο δύο ευρώ (2 €)

4.

Λοιπά µηχανοκίνητα παιχνίδια: εισιτήριο ένα ευρώ (1 €)

Γ) Θεάµατα και Εκδηλώσεις (χωρίς αντίτιµο εισιτηρίου)
1.

Ζογκλέρ

2.

Άγιος Βασίλης

3.

Θεατρικές δραστηριότητες

4.

∆ηµιουργικά εργαστήρια

5.

Φουσκωτά παιχνίδια (δωρεάν)

Με βάση τα παραπάνω οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προτείνουν στην
προσφορά τους κατ’ ελάχιστον τις προαναφερόµενες κατασκευές,
λειτουργίες και δραστηριότητες.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις, κατασκευές κλπ. που θα προτείνουν οι
ενδιαφερόµενοι θα πραγµατοποιηθούν εν όλω ή εν µέρει στους
προαναφερθέντες κοινόχρηστους χώρους και θα διαρκέσουν από τις 6
∆εκεµβρίου 2012 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2013.
Για όλες τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές ο ανάδοχος θα πρέπει
να κινήσει τη διαδικασία έκδοσης αδείας προσωρινής κατασκευής
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4067/2012 καθώς και τη διαδικασία
της έκδοσης προσωρινής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
ψυχαγωγικών παιδιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η µελέτη γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α)

Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α΄/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων.

β)

Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».

γ)

Του Π.∆. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα καταβάλλουν στο ∆ήµο
Πειραιώς τα ανάλογα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον αντίστοιχο «Κανονισµό υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου & τελών
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2012», απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε αριθµό 676/19-12-2011.
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Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό τα τέλη προσδιορίζονται στο ύψος
των 2,10€ ανά τ.µ. την ηµέρα. Τα ανωτέρω τέλη θα καταβάλλονται µόνο για
τις εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν µε αντίτιµο εισιτηρίου. Για τις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις που θα προταθούν και λόγω του ότι αυτές
θεωρούνται µέρος του εορταστικού διακόσµου δεν θα καταβληθούν τέλη
κατάληψης.
∆ιευκρινίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα στο ∆ήµο Πειραιά να ζητήσει από
όσους επιλεγούν, αντί για την πληρωµή των τελών κατάληψης, να
αποδώσουν στο ∆ήµο το ισόποσο σε εισιτήρια για τα διάφορα παιχνίδια και
δραστηριότητες που θα λειτουργήσουν.
Τα εισιτήρια αυτά θα διανεµηθούν από το ∆ήµο σε παιδιά οικογενειών
του Πειραιά.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ
Ο ∆ήµος Πειραιά αναλαµβάνει την υποχρέωση:
1.

Να υλοποιήσει έγκαιρα τις διαδικασίες για την τυχόν αδειοδότηση των
εγκαταστάσεων.

2.

Να παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα και νερό (στα πλαίσια της δυνατότητας των
εγκαταστάσεων του ∆ήµου).

3.

Να φροντίζει, από κοινού µε τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων, τη
φύλαξη των χώρων.

4.

Να φροντίζει, από κοινού µε τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων, την
καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.

Οι ενδιαφερόµενοι που θα επιλεγούν (ανάδοχοι) αναλαµβάνουν
την υποχρέωση:
1.

Να προσκοµίσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
αδειοδότηση των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να
κινήσει την διαδικασία έκδοσης αδείας προσωρινής κατασκευής
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4067/2012 καθώς και την διαδικασία
έκδοσης
προσωρινής
άδειας
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
ψυχαγωγικών παιχνιδιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2.

Να τοποθετήσουν έγκαιρα όλες τις εγκαταστάσεις που θα επιλέξει και
εγκρίνει ο ∆ήµος Πειραιά, και για το σκοπό αυτό να συνεργάζονται µε
τις αρµόδιες Υπηρεσίες.

3.

Να ορίζουν υπεύθυνο για τη λειτουργία και την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων και κατασκευών.

4.

Να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό λειτουργίας.
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5.

Να διαθέτουν το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό που θα εγγυάται και την
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

6.

Να διαθέτουν το αναγκαίο
καθαριότητα του χώρου.

7.

Να µην τοποθετούν σε οποιοδήποτε µέρος του χώρου διαφηµιστικά
µηνύµατα, εάν προηγουµένως δεν τηρήσουν τις νόµιµες διαδικασίες για
το σκοπό αυτό.

8.

Να αποµακρύνουν κάθε κατασκευή και εγκατάσταση δύο (2) ηµέρες
µετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος λειτουργίας (άρθρο 2 της
παρούσας) και να επαναφέρει τους κοινόχρηστους χώρους
στην
κατάσταση που ήταν πριν την τοποθέτηση.

προσωπικό

για τη φύλαξη και την

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ύψος των χιλίων
ευρώ (1.000 €).
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού,
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €).
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον
τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε τοµείς σχετικούς µε τις
κατασκευές και δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά την
εορταστική περίοδο ∆εκεµβρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό
οφείλουν να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια του τα εξής δικαιολογητικά:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό
Σύλλογο.
2. Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
3. Φορολογική ενηµερότητα
4. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5
της παρούσας συγγραφής.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 σε πρωτότυπο, που
να αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
6. Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά.
7. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή και ότι δεν τελεί σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή συνδιαλλαγή ή άλλη ανάλογη κατάσταση,
που να έχει εκδοθεί µέχρι έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφοράς στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
8. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή ένορκη βεβαίωση
υπογεγραµµένη νόµιµα και µε νόµιµη θεώρηση της υπογραφής ότι ο
ενδιαφερόµενος δεν τελεί υπό έκπτωση και ούτε βρίσκεται σε εξέλιξη
διαδικασία έκπτωσής του και δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του
από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ.
10. Φάκελο σφραγισµένο που θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του
διαγωνιζοµένου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, δ/νση) την επωνυµία
και τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας και δ/νση. Μέσα στο φάκελο
θα περιέχονται η προσφορά, όλα τα δικαιολογητικά και η δήλωση
για το χρόνο εκτέλεσης.
Ο
ενδιαφερόµενος
θεωρείται
ότι
αποδέχεται
πλήρως
και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν
γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή
απόκρουση όρου.
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Η επίδοση της προσφοράς του ενδιαφερόµενου αποδεικνύει ότι αυτός
έλαβε γνώση κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες των
χώρων και του αντικειµένου. Επιπλέον:
α) Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραµµένη στην Ελληνική
γλώσσα και υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή το
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό της.
β) Οι σελίδες της προσφοράς πρέπει να είναι αριθµηµένες και
µονογραµµένες.
γ) Η προσφορά πρέπει να είναι πλήρης και σαφής. Να µην περιέχει
ασάφειες, ή αοριστίες που δηµιουργούν αδυναµίες εκτίµησης.
δ) Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν ξέσµατα, αποσβέσεις,
διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή
τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να
είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για
εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται
αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Οι Ε.Π.Ε
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο. Οι Α.Ε εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από το ∆.Σ µε απόφασή του.
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή
εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.

του

Οι Ο.Ε. και Ε.Ε οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό µε τις τυχόν
τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας της
εκπροσώπησής της. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν:
α) Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την
εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό
και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ που αυτό έχει
δηµοσιευθεί.
β) Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε µε όλα
τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
γ) Το Πρακτικό του ∆.Σ µε θέµα την εξουσιοδότηση συγκεκριµένου
προσώπου για την κατάθεση του φακέλου και την εκπροσώπηση του στο
∆ιαγωνισµό. Οι Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν επικυρωµένο
καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο θα συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους βεβαίωση
εκπροσώπησης
βεβαιουµένου
του
γνήσιου
της
υπογραφής
του
εκπροσωπούµενου από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
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Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή
επικυρωµένα αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές,
εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
µε την οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια
αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του, τα οποία οφείλει
µε την ανάθεση σε αυτόν της εργασίας, να τα καταθέσει στην αρµόδια
επιτροπή αµέσως.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα
κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και εξουσιοδότηση.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες
από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει
(ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί
διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας
εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό
υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι
που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία
αυτή.
11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.

Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και κατασκευών
που προτείνονται, µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

2.

Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των
πραγµατοποιούνται στην κάθε εγκατάσταση.

3.

Αναλυτική αναφορά στον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού
που θα διατίθεται και θα απασχολείται στην κάθε εγκατάσταση και
δραστηριότητα.

4.

Σχέδια των προτεινόµενων εγκαταστάσεων και κατασκευών, που θα
συνοδεύονται µε αντίστοιχες φωτογραφίες τριών τουλάχιστον όψεων.

5.

Σχέδια και αντίστοιχες φωτογραφίες λεπτοµερειών των εγκαταστάσεων
και κατασκευών.

6.

Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την καλή και
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που προτείνονται.

7.

Τους υπεύθυνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων και κατασκευών.

8.

Τους υπεύθυνους ασφάλειας των εγκαταστάσεων και κατασκευών.

9.

Το προσωπικό που θα απασχολείται σε κάθε εγκατάσταση, ή λειτουργία
ή δραστηριότητα και για το σύνολο του αντικειµένου που προσφέρεται.

10.

Όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών λειτουργίας
των εγκαταστάσεων (εκτός των παράβολων ή τελών τα οποία θα
καταβληθούν µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού).

11.

Η έκπτωση που προσφέρει ο ενδιαφερόµενος στο αντίτιµο εισιτηρίου. Η
έκπτωση θα προσφέρεται µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο αντίτιµο

λειτουργιών

που

θα
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εισιτηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 2, κατηγορία Β, και θα εκφράζεται
ως εξής:
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του εισιτηρίου των υπολοίπων
κατηγοριών της κατηγορίας Β του άρθρου 1, καθώς και το
αντίστοιχο αντίτιµο εισιτηρίου κατ’ απόλυτη τιµή σε ευρώ,
εκφρασµένα αµφότερα µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα διαγωνισθούν προσφέροντας την εγκατάσταση
και λειτουργία κατ’ ελάχιστον του αντικειµένου του διαγωνισµού, όπως αυτό
περιγράφεται στο άρθρο 1, και ποσοστό έκπτωσης επί του αντιτίµου των
εισιτηρίων, το οποίο θα εκφράζεται όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο
7 της παρούσας και ειδικότερα στην παράγραφο 11 του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διεξαγωγή και η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα
γίνει, αφού αξιολογηθούν οι προσφορές από την Επιτροπή Αξιολόγησης του
Τµήµατος Προµηθειών.
Α. Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών προσφοράς
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης,
η οποία θα βαθµολογήσει τα χαρακτηριστικά της προσφοράς των
ενδιαφεροµένων.
Ο τρόπος βαθµολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών
έχουν ως εξής:
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α/α Κατηγορία κατασκευών –
δράσεων

Μέγιστη
βαθµολογία

Συντελεστής
βαρύτητας

Bi

Ki

Τελική
βαθµολογία

Bi * Ki

Α) Χριστουγεννιάτικος
Στολισµός και
Κατασκευές
Κ1

Πληρότητα και αρτιότητα
της προσφοράς

20

Κ2

Πληρότητα, χαρακτηριστικά
και αξιοπιστία εξοπλισµού
και κατασκευών

30

Κ3

Πληρότητα και
λειτουργικότητα των
προτεινοµένων δράσεων

30

Κ4

Πληρότητα στελέχωσης
προσωπικού κάθε
κατηγορίας (λειτουργίας,
τεχνικό, ασφαλείας,
υποστηρικτικό κλπ.)

20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

100

0,33

33

0,34

34

Β) Παιχνίδια και
∆ραστηριότητες
Κ1

Πληρότητα και αρτιότητα
της προσφοράς

20

Κ2

Πληρότητα, χαρακτηριστικά
και αξιοπιστία εξοπλισµού
και κατασκευών

30

Κ3

Πληρότητα και
λειτουργικότητα των
προτεινοµένων δράσεων

30

Κ4

Πληρότητα στελέχωσης
προσωπικού κάθε
κατηγορίας (λειτουργίας,
τεχνικό, ασφαλείας,
υποστηρικτικό κλπ.)

20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

100

Γ) Θεάµατα και
Εκδηλώσεις
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α/α Κατηγορία κατασκευών –
δράσεων

Μέγιστη
βαθµολογία

Συντελεστής
βαρύτητας

Bi

Ki

Τελική
βαθµολογία

Bi * Ki
Κ1

Πληρότητα και αρτιότητα
της προσφοράς

20

Κ2

Πληρότητα, χαρακτηριστικά
και αξιοπιστία εξοπλισµού
και κατασκευών

30

Κ3

Πληρότητα και
λειτουργικότητα των
προτεινοµένων δράσεων

30

Κ4

Πληρότητα στελέχωσης
προσωπικού κάθε
κατηγορίας (λειτουργίας,
τεχνικό, ασφαλείας,
υποστηρικτικό κλπ.)

20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ = ΓΒ

100

0,33

33

100

ΓΒ = Σ(Bi * Ki)
Εάν µε Ε ορίζουµε το άθροισµα των αντιτίµων των εισιτηρίων όλων των
εγκαταστάσεων που προσφέρει ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε το άρθρο 1,
τότε:
Ε = 1 + 2 + 2 + 1 = 6€
Επίσης, εάν Πα είναι η ανηγµένη προσφορά του ενδιαφερόµενου, τότε:

Πα =

Ε
ΓΒ / 100

Ο
διαγωνισµός κατακυρώνεται στο διαγωνιζόµενο
αξιολογείται µε τη µικρότερη ανοιγµένη προσφορά Πα.

που
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ΑΡΘΡΟ 11ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο επιλεγµένος ως ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Αν δεν προσέλθει θα κηρυχθεί
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε όλες τις νόµιµες
συνέπειες, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει
καταβάλει στο ∆ήµο τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ή
το ισόποσό τους σε εισιτήρια, και να έχει µεριµνήσει για την έκδοση όλων των
απαραίτητων αδειών λειτουργίας. Η εντολή για την καταβολή των τελών σε
χρήµα ή στο ισόποσό τους σε εισιτήρια θα δοθεί από το ∆ήµαρχο.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο θα περιλαµβάνει µεταξύ
των άλλων και τους παρακάτω όρους, τους οποίους αποδέχεται ο ανάδοχος
δια της συµµετοχής του:
α) Ο ανάδοχος θα λάβει και θα ενηµερωθεί πλήρως για τους όρους, που
αναγράφονται στη διακήρυξη, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα θα
αποδεχθεί ως έγκυρους, ισχυρούς, απρόσβλητους και υποχρεωτικούς.
β) Ο αυτός ανάδοχος επιπρόσθετα θα δηλώσει ότι θα υποσχεθεί και θα
υποχρεωθεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει µε την παρούσα.
γ) Ο ανάδοχος θα υποσχεθεί ότι τα µηχανήµατα, οι κατασκευές και τα
υλικά που θα τοποθετηθούν και θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ελεύθερα από
κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική µεσεγγύηση,
ενέχυρο, νοµικό ελάττωµα, εκδίκηση και διεκδίκηση τρίτου.
δ) Η βεβαίωση ότι εκτελέστηκαν οι υποχρεώσεις του αναδόχου που
απορρέουν από τη σύµβαση θα αποδεικνύεται µε το πρωτόκολλο καλής
εκτέλεσης της αρµόδιας Υπηρεσίας.
ε) Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση που οι
εργασίες δεν γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η αξία των εργασιών
θα εκπέσει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
στ) Ο ανάδοχος θα δηλώσει ότι δε θα έχει δικαίωµα να ζητήσει την
οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας. Επίσης ο ανάδοχος θα
συνοµολογήσει µε τη µελλοντική σύµβαση ότι αυτή θα καταρτισθεί και θα
εκτελεστεί σύµφωνα µε προσφορά του, και εποµένως αυτός θα παραιτηθεί
ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµά του, το οποίο απορρέει τόσο από
τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων, όσο και
από τα άρθρα 200,281,388,696, και 697 του Αστικού Κώδικα.
ζ) Οι περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται ή δεν προβλέπονται στην παρούσα
διακήρυξη και θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι της
οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών θα ρυθµίζονται από τις ειδικές
διατάξεις της περί ∆ήµων και Κοινοτήτων νοµοθεσίας.
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η) Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων και συµφωνιών της
σύµβασης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000 €) η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν άτοκα µετά την
πλήρη και τέλεια εκτέλεση της σύµβασης.
θ) Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
ι) Ο ανάδοχος θα δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωµα να
προσβάλει ή να αµφισβητήσει το κύρος και το περιεχόµενο της σύµβασης για
οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται αυστηρά στο
χρονικό διάστηµα από 6 ∆εκεµβρίου 2012 έως 8 Ιανουαρίου 2013.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι λειτουργίες και οι εγκαταστάσεις που θα προτείνουν οι
ενδιαφερόµενοι θα λάβουν χώρα στους εξής κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Πειραιά.
•

Πλατεία Κανάρη

•

Παραλιακή ζώνη στο Πασαλιµάνι

•

Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα)

•

Πεζόδροµο της οδού Παλαµηδίου

•

Πλατεία ∆ωδεκανήσου

•

Πλατεία Μεταµόρφωσης Σωτήρος

•

Νέο Φάληρο – οδός Ειρήνης
H αναπλ. Προϊσταµένη
∆έσποινα Ψαρούδη

Ο Γενικός Γραµµατέας
Στυλιανός ∆. ∆ιαµαντίδης
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ
Aκριβές αντίγραφο
από το πρωτότυπο
Πειραιάς 9.11.2012
Ο Προϊστάµενος Τµ. Πρωτ/λου και Γεν. Αρχείου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πειραιάς
Αρ.Πρωτ.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό
µε σφραγισµένες προσφορές µε
κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη προσφορά, για την «Τοποθέτηση
χριστουγεννιάτικων κατασκευών και πραγµατοποίηση δράσεων σε
πλατείες του ∆ήµου Πειραιά».
Αντικειµενικός στόχος του διαγωνισµού είναι οι ενδιαφερόµενοι
επαγγελµατίες, αφού επιλεγούν µε αντικειµενική και διαφανή διαδικασία, να
εγκαταστήσουν τις κατασκευές τους και να πραγµατοποιήσουν δράσεις κατά την
περίοδο των εορτών µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί για τους πολίτες το
καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσµα µε το µικρότερο κατά το δυνατόν
οικονοµικό τίµηµα (εισιτήριο).
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α)

Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α΄/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων.
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β)

Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης».

γ)

Του Π.∆. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων
κατασκευών, η τοποθέτηση εορταστικού διακόσµου και η λειτουργία παιχνιδιών σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά, κατά το χρονικό διάστηµα από 6
∆εκεµβρίου 2012 έως 8 Ιανουαρίου 2013. Τα ανωτέρω µπορούν να προταθούν
από τους διαγωνιζόµενους να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά και ειδικότερα στα εξής σηµεία:
•

Πλατεία Κανάρη

•

Παραλιακή ζώνη στο Πασαλιµάνι (χώρος έκθεσης Βιβλίου)

•

Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα)

•

Πλατεία ∆ωδεκανήσου

•

Πεζόδροµο της οδού Παλαµηδίου

•

Πλατεία Μεταµόρφωσης Σωτήρος

•

Νέο Φάληρο – οδός Ειρήνης

Ειδικότερα ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προτείνει στους παραπάνω
χώρους τα εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –
∆ΡΑΣΕΩΝ
Α) Χριστουγεννιάτικος
και Κατασκευές

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Στολισµός Ελεύθερα χωρίς αντίτιµο εισιτηρίου

Β) Παιχνίδια και ∆ραστηριότητες

Με αντίτιµο εισιτηρίου

Γ) Θεάµατα και Εκδηλώσεις

Ελεύθερα χωρίς αντίτιµο εισιτηρίου

Οι ανωτέρω κατηγορίες αναλύονται κατ’ ελάχιστον ως εξής:
Α) Χριστουγεννιάτικος
εισιτηρίου)
2.

Στολισµός

και

Κατασκευές

(χωρίς

αντίτιµο

Σπίτια µε χριστουγεννιάτικη διακόσµηση που θα φιλοξενούν διάφορες
δράσεις
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O ανάδοχος θα αναλάβει να κατασκευάσει, µε δικά του έξοδα, 30 σπιτάκια –
περίπτερα και θα µπορεί να τα παραχωρήσει σε 30 καταστηµατάρχες, εκ των
οποίων έως 20 θα είναι, κατά προτεραιότητα,
Πειραιώτες (µε έδρα ή
παράρτηµα επιχειρήσεων στον Πειραιά) και θα απαλλάσσονται από τα
δηµοτικά τέλη και οι δέκα (10) καταστηµατάρχες, εκτός Πειραιά. Οι
καταστηµατάρχες θα πρέπει να λάβουν άδεια για υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη
αγορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 και υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην ως άνω διάταξη. Τέλος επισηµαίνεται ότι
όλοι οι καταστηµατάρχες που θα συµµετέχουν στην πιο πάνω υπαίθρια αγορά
θα πρέπει να πληρώσουν το αντίστοιχο ρεύµα
για την λειτουργία των
προαναφερόµενων περιπτέρων.
H αυστηρή παράδοση των θεµατικών πάρκων των κατασκευών και των
ξύλινων σπιτιών ορίζεται για τις 3 ∆εκεµβρίου 2012 και στις 9.00 π.µ.
Οι κατασκευές θα είναι παραδοτέες και δεν θα στηθούν εκείνη την
χρονική στιγµή
στους εκθεσιακούς χώρους.
Η µεταφορά και
εγκατάσταση βαραίνουν τον ανάδοχο και ο ∆ήµος Πειραιά δεν φέρει
καµία ευθύνη για την υλική τους κατάσταση κατά την µεταφορά προς και
από τους χώρους έκθεσης.

Β) Παιχνίδια και ∆ραστηριότητες
αντίτιµο εισιτηρίου)

στις πλατείες του Πειραιά

(µε

1.

Οικολογική τσουλήθρα. Η συγκεκριµένη τσουλήθρα συνήθως έχει
διαστάσεις 25 µ. µήκος, 4,5 µ. πλάτος και 3,5 µ. ύψος. Εισιτήριο ένα
ευρώ (1€).

2.

Carousel: εισιτήριο δύο ευρώ (2 €)

3.

Τραινάκι: εισιτήριο δύο ευρώ (2 €)

4.

Λοιπά µηχανοκίνητα παιχνίδια: εισιτήριο ένα ευρώ (1 €)

Γ) Θεάµατα και Εκδηλώσεις (χωρίς αντίτιµο εισιτηρίου)
1.

Ζογκλέρ

2.

Άγιος Βασίλης

3.

Θεατρικές δραστηριότητες

4.

∆ηµιουργικά εργαστήρια

5.

Φουσκωτά παιχνίδια (δωρεάν)

Με βάση τα παραπάνω οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προτείνουν στην
προσφορά τους κατ’ ελάχιστον τις προαναφερόµενες κατασκευές,
λειτουργίες και δραστηριότητες.
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Οι εορταστικές εκδηλώσεις, κατασκευές κλπ. που θα προτείνουν οι
ενδιαφερόµενοι θα πραγµατοποιηθούν εν όλω ή εν µέρει στους
προαναφερθέντες κοινόχρηστους χώρους και θα διαρκέσουν από τις 6
∆εκεµβρίου 2012 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2013.
Για όλες τις χριστουγενιάτικες κατασκευές ο ανάδοχος θα πρέπει
να κινήσει τη διαδικασία έκδοσης αδείας προσωρινής κατασκευής
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4067/2012 καθώς και τη διαδικασία
της έκδοσης προσωρινής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας
ψυχαγωγικών παιδιών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα καταβάλλουν στο ∆ήµο
Πειραιώς τα ανάλογα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον αντίστοιχο «Κανονισµό τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
έτους 2012», απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 83/14-2-2012.
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό τα τέλη προσδιορίζονται στο ύψος των
2,10€ ανά τ.µ. την ηµέρα. Τα ανωτέρω τέλη θα καταβάλλονται µόνο για τις
εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν µε αντίτιµο εισιτηρίου. Για τις υπόλοιπες
εγκαταστάσεις που θα προταθούν και λόγω του ότι αυτές θεωρούνται µέρος του
εορταστικού διακόσµου δεν θα καταβληθούν τέλη κατάληψης.
∆ιευκρινίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα στο ∆ήµο Πειραιά να ζητήσει από
όσους επιλεγούν, αντί για την πληρωµή των τελών κατάληψης, να αποδώσουν στο
∆ήµο το ισόποσο σε εισιτήρια για τα διάφορα παιχνίδια και δραστηριότητες που
θα λειτουργήσουν.
Τα εισιτήρια αυτά θα διανεµηθούν από το ∆ήµο σε παιδιά οικογενειών του
Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Ι. ∆ραγάτση 12,
Πειραιάς 18535) στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (7ος όρ.) την ηµεροµηνία
και ώρα που θα ορισθεί µε την περιληπτική διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου,
ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης του Τµήµατος Προµηθειών. Η ηµεροµηνία του
διαγωνισµού θα ορισθεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της
διακήρυξης στον τοπικό τύπο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ
Ο ∆ήµος Πειραιά αναλαµβάνει την υποχρέωση:
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1.

Να υλοποιήσει έγκαιρα τις διαδικασίες για την τυχόν αδειοδότηση των
εγκαταστάσεων.

2.

Να παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα και νερό (στα πλαίσια της δυνατότητας των
εγκαταστάσεων του ∆ήµου).

3.

Να φροντίζει, από κοινού µε τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων, τη
φύλαξη των χώρων.

4.

Να φροντίζει, από κοινού µε τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων, την
καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου.

Οι ενδιαφερόµενοι που θα επιλεγούν (ανάδοχοι) αναλαµβάνουν την
υποχρέωση:
1.

Να προσκοµίσουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
αδειοδότηση των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να
κινήσει τη διαδικασία έκδοσης αδείας προσωρινής κατασκευής σύµφωνα µε
το άρθρο 21 του Ν. 4067/2012 καθώς και την διαδικασία έκδοσης
προσωρινής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2.

Να τοποθετήσουν έγκαιρα όλες τις εγκαταστάσεις που θα επιλέξει και
εγκρίνει ο ∆ήµος Πειραιά, και για το σκοπό αυτό να συνεργάζονται µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες.

3.

Να ορίζουν υπεύθυνο για τη λειτουργία και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
και κατασκευών.

4.

Να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό λειτουργίας.

5.

Να διαθέτουν το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό που θα εγγυάται και την
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

6.

Να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό για τη φύλαξη και την καθαριότητα
του χώρου.

7.

Να µην τοποθετούν σε οποιοδήποτε µέρος του χώρου διαφηµιστικά
µηνύµατα, εάν προηγουµένως δεν τηρήσουν τις νόµιµες διαδικασίες για το
σκοπό αυτό.

8.

Να αποµακρύνει κάθε κατασκευή και εγκατάσταση δύο (2) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρονικού διαστήµατος λειτουργίας (άρθρο 2 της παρούσας) και να
επαναφέρει τους κοινόχρηστους χώρους στην κατάσταση που ήταν πριν την
τοποθέτηση.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ύψος των χιλίων
ευρώ (1.000 €).
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Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού,
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €).
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο
που ισχύει στο ∆ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης
παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος
τουλάχιστον µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε τοµείς σχετικούς µε τις κατασκευές
και δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά την εορταστική περίοδο
∆εκεµβρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013.
ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό
οφείλουν να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια του τα εξής δικαιολογητικά:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό
Σύλλογο.
2. Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.
3. Φορολογική ενηµερότητα
4. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της
παρούσας διακήρυξης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 σε πρωτότυπο, που να
αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχεται
αυτούς ανεπιφύλακτα.
6. Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά.
7. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελεί υπό πτώχευση, υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό, συνδιαλλαγή και ότι δεν τελεί σε διαδικασία
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κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή συνδιαλλαγή ή άλλη ανάλογη κατάσταση, που
να έχει εκδοθεί µέχρι έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της προσφοράς στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
8. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή ένορκη βεβαίωση
υπογεγραµµένη νόµιµα και µε νόµιµη θεώρηση της υπογραφής ότι ο
ενδιαφερόµενος δεν τελεί υπό έκπτωση και ούτε βρίσκεται σε εξέλιξη
διαδικασία έκπτωσής του και δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του από
διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ.
10. Φάκελο σφραγισµένο που θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του
διαγωνιζοµένου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, δ/νση) την επωνυµία και τα
φορολογικά στοιχεία της εταιρείας και δ/νση. Μέσα στο φάκελο θα
περιέχονται η προσφορά, όλα τα δικαιολογητικά και η δήλωση για το
χρόνο εκτέλεσης.

Ο ενδιαφερόµενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης.
Η επίδοση της προσφοράς του ενδιαφερόµενου αποδεικνύει ότι αυτός
έλαβε γνώση κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες των χώρων
και του αντικειµένου. Επιπλέον:
α) Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραµµένη στην Ελληνική γλώσσα
και υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό της.
β) Οι σελίδες
µονογραµµένες.

της

προσφοράς

πρέπει

να

είναι

αριθµηµένες

και

γ) Η προσφορά πρέπει να είναι πλήρης και σαφής. Να µην περιέχει
ασάφειες, ή αοριστίες που δηµιουργούν αδυναµίες εκτίµησης.
δ) Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν ξέσµατα, αποσβέσεις, διαγραφές,
προσθήκες κ.λπ.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή τους
νοµίµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι
υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες,
από τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται
αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Οι Ε.Π.Ε
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο. Οι Α.Ε εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από το ∆.Σ µε απόφασή του.
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Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος
έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε. και Ε.Ε οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό µε τις τυχόν
τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας της
εκπροσώπησής της. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν:
α) Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την
εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και
τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ που αυτό έχει δηµοσιευθεί.
β) Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε µε όλα τα
συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
Φ.Ε.Κ.
γ) Το Πρακτικό του ∆.Σ µε θέµα την εξουσιοδότηση συγκεκριµένου
προσώπου για την κατάθεση του φακέλου και την εκπροσώπηση του στο
∆ιαγωνισµό. Οι Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν επικυρωµένο
καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο θα συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης
βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα
αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε την οποία ο υποψήφιος
επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που
βρίσκονται στα χέρια του, τα οποία οφείλει µε την ανάθεση σε αυτόν της εργασίας,
να τα καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή αµέσως.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα
µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο ή και εξουσιοδότηση
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες
από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά)
και για δικό του λογαριασµό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή
είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει
στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαµβάνει
µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε
οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.

Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων και κατασκευών που
προτείνονται, µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

2.

Πλήρης
και
αναλυτική
περιγραφή
των
πραγµατοποιούνται στην κάθε εγκατάσταση.

λειτουργιών

που

θα
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3.

Αναλυτική αναφορά στον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που θα
διατίθεται και θα απασχολείται στην κάθε εγκατάσταση και δραστηριότητα.

4.

Σχέδια των προτεινόµενων εγκαταστάσεων και κατασκευών, που θα
συνοδεύονται µε αντίστοιχες φωτογραφίες τριών τουλάχιστον όψεων.

5.

Σχέδια και αντίστοιχες φωτογραφίες λεπτοµερειών των εγκαταστάσεων και
κατασκευών.

6.

Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την καλή και ασφαλή
λειτουργία των εγκαταστάσεων που προτείνονται.

7.

Τους υπεύθυνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων και κατασκευών.

8.

Τους υπεύθυνους ασφάλειας των εγκαταστάσεων και κατασκευών.

9.

Το προσωπικό που θα απασχολείται σε κάθε εγκατάσταση, ή λειτουργία ή
δραστηριότητα και για το σύνολο του αντικειµένου που προσφέρεται.

10.

Όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των
εγκαταστάσεων (εκτός των παράβολων ή τελών τα οποία θα καταβληθούν
µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού).

11.

Η έκπτωση που προσφέρει ο ενδιαφερόµενος στο αντίτιµο εισιτηρίου. Η
έκπτωση θα προσφέρεται µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο αντίτιµο
εισιτηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 2, κατηγορία Β, και θα εκφράζεται ως
εξής:
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του εισιτηρίου των υπολοίπων κατηγοριών
της κατηγορίας Β του άρθρου 2, καθώς και το αντίστοιχο αντίτιµο
εισιτηρίου κατ’ απόλυτη τιµή σε ευρώ, εκφρασµένα αµφότερα µέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι διαγωνιζόµενοι θα διαγωνισθούν προσφέροντας την εγκατάσταση και
λειτουργία κατ’ ελάχιστον του αντικειµένου του διαγωνισµού, όπως αυτό
περιγράφεται στο άρθρο 2, και ποσοστό έκπτωσης επί του αντιτίµου των
εισιτηρίων, το οποίο θα εκφράζεται όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 8
της παρούσας και ειδικότερα στην παράγραφο 11 του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 11ο
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα πρακτικά του διαγωνισµού θα εγκριθούν από τις αρµόδιες αρχές. Αν για
οποιοδήποτε λόγο αυτά δεν εγκριθούν, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διεξαγωγή και η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από το Τµήµα
Προµηθειών αφού αξιολογηθούν οι προσφορές από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Α. Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών προσφοράς
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης, η
οποία θα βαθµολογήσει τα χαρακτηριστικά της προσφοράς των ενδιαφεροµένων.
Ο τρόπος βαθµολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών έχουν
ως εξής:
α/α Κατηγορία κατασκευών
– δράσεων

Μέγιστη
βαθµολογία

Συντελεστής
βαρύτητας

Bi

Ki

Τελική
βαθµολογία
Bi * Ki

Α) Χριστουγεννιάτικος
Στολισµός και
Κατασκευές
Κ1

Πληρότητα και αρτιότητα
της προσφοράς

20

Κ2

Πληρότητα,
χαρακτηριστικά και
αξιοπιστία εξοπλισµού και
κατασκευών

30

Κ3

Πληρότητα και
λειτουργικότητα των
προτεινοµένων δράσεων

30

Κ4

Πληρότητα στελέχωσης
προσωπικού κάθε
κατηγορίας (λειτουργίας,
τεχνικό, ασφαλείας,
υποστηρικτικό κλπ.)
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α/α Κατηγορία κατασκευών
– δράσεων

Μέγιστη
βαθµολογία

Συντελεστής
βαρύτητας

Bi

Ki

Τελική
βαθµολογία
Bi * Ki

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

100

0,33

33

0,34

34

Β) Παιχνίδια και
∆ραστηριότητες
Κ1

Πληρότητα και αρτιότητα
της προσφοράς

20

Κ2

Πληρότητα,
χαρακτηριστικά και
αξιοπιστία εξοπλισµού και
κατασκευών

30

Κ3

Πληρότητα και
λειτουργικότητα των
προτεινοµένων δράσεων

30

Κ4

Πληρότητα στελέχωσης
προσωπικού κάθε
κατηγορίας (λειτουργίας,
τεχνικό, ασφαλείας,
υποστηρικτικό κλπ.)

20

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

100

Γ) Θεάµατα και
Εκδηλώσεις
Κ1

Πληρότητα και αρτιότητα
της προσφοράς

20

Κ2

Πληρότητα,
χαρακτηριστικά και
αξιοπιστία εξοπλισµού και
κατασκευών

30

Κ3

Πληρότητα και
λειτουργικότητα των
προτεινοµένων δράσεων

30

Κ4

Πληρότητα στελέχωσης
προσωπικού κάθε
κατηγορίας (λειτουργίας,
τεχνικό, ασφαλείας,
υποστηρικτικό κλπ.)

20

24
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α/α Κατηγορία κατασκευών
– δράσεων

Μέγιστη
βαθµολογία

Συντελεστής
βαρύτητας

Bi

Ki

Τελική
βαθµολογία
Bi * Ki

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

100

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ = ΓΒ

0,33

33

100

ΓΒ = Σ(Bi * Ki)
Εάν µε Ε ορίζουµε το άθροισµα των αντιτίµων των εισιτηρίων όλων των
εγκαταστάσεων που προσφέρει ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε το άρθρο 2 της
διακήρυξης, τότε:
Ε = 1 + 2 + 2 + 1= 6 ευρώ
Επίσης, εάν Πα είναι η ανοιγµένη µε την προσφορά του ενδιαφερόµενου,
τότε:

Πα =

Ε
ΓΒ / 100

Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στο διαγωνιζόµενο που αξιολογείται
µε τη µικρότερη ανοιγµένη προσφορά Πα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Στους αποκλεισθέντες κατά το διαγωνισµό επιστρέφεται η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής, ενώ σε εκείνους που θα γίνουν δεκτοί, θα επιστραφεί µετά
την κατακύρωση του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο επιλεγµένος ως ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσέλθει σε διάστηµα
το πολύ έως πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της απόφασης της Οικονοµικής
Επιτροπής σχετικά µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των
όρων της σύµβασης. Αν δεν προσέλθει θα κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του
25
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∆ηµοτικού Συµβουλίου µε όλες τις νόµιµες συνέπειες, που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις.
Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει
καταβάλει στο ∆ήµο τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ή το
ισόποσό τους σε εισιτήρια, και να έχει µεριµνήσει για την έκδοση όλων των
απαραίτητων αδειών λειτουργίας. Η εντολή για την καταβολή των τελών σε χρήµα ή
στο ισόποσό τους σε εισιτήρια θα δοθεί από το ∆ήµαρχο.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο θα περιλαµβάνει µεταξύ των
άλλων και τους παρακάτω όρους, τους οποίους αποδέχεται ο ανάδοχος δια της
συµµετοχής του:
α) Ο ανάδοχος θα λάβει και θα ενηµερωθεί πλήρως για τους όρους, που
αναγράφονται στη διακήρυξη, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα θα αποδεχθεί
ως έγκυρους, ισχυρούς, απρόσβλητους και υποχρεωτικούς.
β) Ο αυτός ανάδοχος επιπρόσθετα θα δηλώσει ότι θα υποσχεθεί και θα
υποχρεωθεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει µε την παρούσα.
γ) Ο ανάδοχος θα υποσχεθεί ότι τα µηχανήµατα, οι κατασκευές και τα υλικά
που θα τοποθετηθούν και θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ελεύθερα από κάθε
βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική µεσεγγύηση, ενέχυρο,
νοµικό ελάττωµα, εκδίκηση και διεκδίκηση τρίτου.
δ) Η βεβαίωση ότι εκτελέστηκαν οι υποχρεώσεις του αναδόχου που
απορρέουν από τη σύµβαση θα αποδεικνύεται µε το πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης
της αρµόδιας Υπηρεσίας.
ε) Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση που οι εργασίες δεν
γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η αξία των εργασιών θα εκπέσει από
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
στ) Ο ανάδοχος θα δηλώσει ότι δε θα έχει δικαίωµα να ζητήσει την
οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας. Επίσης ο ανάδοχος θα
συνοµολογήσει µε τη µελλοντική σύµβαση ότι αυτή θα καταρτισθεί και θα
εκτελεστεί σύµφωνα µε προσφορά του, και εποµένως αυτός θα παραιτηθεί ρητά
και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµά του, το οποίο απορρέει τόσο από τις
ισχύουσες ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων, όσο και από τα
άρθρα 200,281,388,696, και 697 του Αστικού Κώδικα.
ζ) Οι περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται ή δεν προβλέπονται στην παρούσα
διακήρυξη και θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι της
οριστικής παραλαβής των παραπάνω εργασιών θα ρυθµίζονται από τις ειδικές
διατάξεις της περί ∆ήµων και Κοινοτήτων νοµοθεσίας.
η) Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων και συµφωνιών της
σύµβασης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000 €) η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν άτοκα µετά την πλήρη
και τέλεια εκτέλεση της σύµβασης.
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θ) Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης
βαρύνουν τον ανάδοχο.
ι) Ο ανάδοχος θα δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωµα να προσβάλει
ή να αµφισβητήσει το κύρος και το περιεχόµενο της σύµβασης για οποιονδήποτε
λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.
κ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες και να λάβει από τον
∆ήµο άδεια προσωρινών κατασκευών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4067/2012
καθώς και τις κείµενες διατάξεις που αφορούν την έκδοση προσωρινής άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται αυστηρά στο
χρονικό διάστηµα από 6 ∆εκεµβρίου 2012 έως 8 Ιανουαρίου 2013.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι λειτουργίες και οι εγκαταστάσεις που θα προτείνουν οι ενδιαφερόµενοι
θα λάβουν χώρα στους εξής κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Πειραιά.
•

Πλατεία Κανάρη

•

Παραλιακή ζώνη στο Πασαλιµάνι (χώρος έκθεσης Βιβλίου)

•

Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα)

•

Πεζόδροµο της οδού Παλαµηδίου

•

Πλατεία ∆ωδεκανήσου

•

Πλατεία Μεταµόρφωσης Σωτήρος

•

Νέο Φάληρο – οδός Ειρήνης
ΑΡΘΡΟ 17ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) τουλάχιστον
τοπική εφηµερίδα και µία εβδοµαδιαία καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Πειραιά.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν
εξ ολοκλήρου τον (ή τους) ενδιαφερόµενο (ή ενδιαφερόµενους) που θα επιλεγούν
για την πραγµατοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Σε περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων του ενός τα έξοδα δηµοσίευσης θα κατανεµηθούν εξ ίσου στον
καθένα.
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Σε τυχόν µαταίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα
βαρύνουν το ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
Σαν απαράβατοι όροι χαρακτηρίζονται οι όροι που οπωσδήποτε πρέπει να
πληρούνται και που η απουσία τους ή τροποποίηση έστω και ενός καθιστά την
προσφορά απαράδεκτη.
Τέτοιοι όροι είναι οι ακόλουθοι:
α)
Η µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς την προκαθορισµένη ηµέρα και
ώρα.
β)

Η αναφορά σε αναθεώρηση προσφερθείσης τιµής κατά τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς.

γ)

Η µη υποβολή της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας ή η
µη τήρηση του συµφωνηµένου συµβατικού αντικειµένου.

δ)

Η µη αποδοχή των ειδικών όρων ή όρου της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης
προσερχόµενοι τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες στα γραφεία του Τµήµατος
Προµηθειών (∆ηµαρχιακό Μέγαρο,3ος όροφος τηλ 210-4194105, 4194107).
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της συµµετοχής κάποιου διαγωνιζοµένου ή κατά της
νοµιµότητας του διαγωνισµού υποβάλλονται στην Επιτροπή µόνο εγγράφως
µέχρι την αποσφράγιση των προσφορών ή µέχρι και την επόµενη ηµέρα από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή
ενστάσεις που δε θα υποβληθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω και όπως
προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις θεωρούνται σαν να µην έχουν υποβληθεί.
Για τις ενστάσεις αποφασίζει η Επιτροπή Αξιολόγησης του Τµήµατος
Προµηθειών.
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Η ένσταση κατά της συµµετοχής διαγωνιζοµένου στο διαγωνισµό
κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται.
Προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τµήµατος
Προµηθειών υποβάλλει όποιος έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. Οποιοδήποτε άλλο ένδικο
βοήθηµα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό
αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς, τεχνικής λύσης
κλπ.) δε γίνονται δεκτές σε καµµία περίπτωση
α περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµµία
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε
γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Τµήµατος Προµηθειών όµως έχει το
δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από το διαγωνιζόµενο την
παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόµενο
και δε θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται
από τους όρους που περιέχονται στη διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή
τους κρίνονται ουσιώδεις.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
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