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Καλλιθέα   14/10/2013 

                         Αρ. πρωτ. 198674 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

19.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 3
ου

 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΓΟΥ –ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  19.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 
 

1) Τον Ν.  3852/07-06-2010 που αφορά στην «Νέα Αρχιτεκτονική της και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» », όπως Αυτοδιοίκησης  

      τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

2) Τον Ν.2286/95 περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων». 

 
3) Το Π.∆.  118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 
 
4) Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) Οργανισµός της 

Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

      5) Την 9/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού   Αντιπεριφε- 
           ρειαρχών. 
 
      6)Την υπ’ αριθµ. 5686/9-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί  
         «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της  
         Περιφέρειας Αττικής»  η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22/21-1-2013. 
 
      7) Την 61/11-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης  
           αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β΄/14-01-2011), όπως 
           τροποποιήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 120400/29-11-2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011),  
           Γ.Π. 46/20-3-2012 (ΦΕΚ 950/Β/27-3-2012) και 16562 και 16577 Αποφάσεις  
           του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 223/Β/5-2-2013) και ισχύει. 
 
     8)  Την υπ.αρ.100/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε θέµα 

     «Έγκριση σκοπιµότητας για όλες τις δαπάνες προµηθειών αγαθών και  υπηρε- 
      σιών έτους 2013, όπως αυτές έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της 
      ΠεριφέρειαςΑττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα και έχουν επιµερισθεί ανά ΚΑΕ». 
 
 

13PROC001668772 2013-10-16



  

- 2 - 

2 

    9) Το µε αριθµ.πρωτ.105335/29-05-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

        Π.Ε Νότιου Τοµέα. 

•   Το σχετικό έγγραφο έχει ως εξής; 
Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιας Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής µε αφορµή την 
παγκόσµια ηµέρα του παιδιού (11 ∆εκεµβρίου) προτίθεται να υλοποιήσει το 3ο Παιδικό 
Φεστιβάλ Λόγου - Έκφρασης και ∆ηµιουργίας το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 
∆εκεµβρίου 2013. 
Το διήµερο αυτό γεγονός θα συγκεντρώσει κόσµο από την ευρύτερη περιφέρεια της 
Αττικής και θα περιλαµβάνει εκπαιδευτικά προγράµµατα-εργαστήρια και καλλιτεχνικές 
παραστάσεις που θα έχουν ως στόχο την γνωριµία των παιδιών µε την λαϊκή 
παράδοση, την προστασία του περιβάλλοντος, την φύση, την βιοποικιλότητα, την 
υγιεινή διατροφή, την σωµατική υγεία, το ασφαλές διαδίκτυο και τον εκφοβισµό, την 
καταπολέµηση του φόβου, την ευαισθητοποίησή σε θέµατα διαφορετικότητας και ΑΜΕΑ, 
την άµιλλα, µέσα από ποιοτική ψυχαγωγία, προάγοντας την δηµιουργικότητά τους, τον 
λόγο και την έκφρασή τους. 
Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο ∆ήµο Καλλιθέας, ο οποίος θα διαθέσει δωρεάν 
ακίνητο στην παραλία Τζιτζιφιές, συµπεριλαµβανοµένων και των καθισµάτων. 
10) την αριθ. 4/2013 απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακού Συµβουλίου  Πολιτισµού 
και Αθλητισµού. 
11) την αριθ. 1459/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για «έγκριση     δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδων(19.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την 
διεξαγωγή του 3ου Παιδικού φεστιβάλ Λόγου  Έκφρασης και ∆ηµιουργίας Π.Ε. Νότιου 
Τοµέα µε την διαδικασία του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού».  
 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
   Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα διοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων µε εξειδίκευση 
στο τοµέα των παιδικών Φεστιβάλ  που επιθυµούν να υποβάλλουν µε οποιοδήποτε 
τρόπο στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 και 
Σόλωνος 133-Καλλιθέα, Τ.Κ 17674, 4ος όροφος, τηλ 2132101208,239, µέχρι την 
προηγούµενη του διαγωνισµού ήτοι µέχρι την 23/10/2013 και µέχρι ώρα 13.00 µ.µ., 
έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη συνολική τιµή, για την  ανάθεση διεξαγωγής του 3ου 
Παιδικού Φεστιβάλ Λόγου-Έκφρασης και ∆ηµιουργίας,(Σάββατο 07/12 και Κυριακή 
08/12/2013). 
Κατά δε την ηµέρα δε του διαγωνισµού, δηλ. την 24/10/2013, µπορούν να καταθέσουν 
τις προσφορές τους από ώρα 10.00 πµ. έως 10.30 πµ, στα γραφεία της περιφέρειας 
Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, ∆/νση οικονοµικών, 3ος όροφος, γραφ.305                                                   
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία πέντε(5) εργασίµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστοχώρο 

της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και στο www.e-procurement.gov.gr 
 

 
    
 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Αναλυτική  περιγραφή των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος γίνεται στο  
παράρτηµα Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
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2.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στον πρόχειρο µειοδοτικό 
διαγωνισµό  για την διεξαγωγή του 3ου Παιδικού Φεστιβάλ Λόγου-Έκφρασης και 
∆ηµιουργίας θα πρέπει να καταθέσουν σε σφραγισµένο φάκελο οικονοµική 
προσφορά µε τα στοιχεία της υπηρεσίας του διαγωνιζοµένου. 
Η οικονοµική προσφορά θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος Β΄ 
Επίσης µαζί µε την οικονοµική Προσφορά  να προσκοµιστούν έγγραφα η συστατικές 
επιστολές που να επιβεβαιώνουν προηγούµενη πολύχρονη εµπειρία τους στο τοµέα 
σχετικών µε το παρόν παιδικών φεστιβάλ καθώς και βιογραφικό του επιστηµονικού 
προσωπικού που είναι απαραίτητο για να επιµεληθεί το σχεδιασµό των εργαστηρίων   

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα 
πρόσκληση για την διενέργεια  του Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

 
2) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία 

µας (∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νότιου Τοµέα, Τµήµα Προµηθειών, 
(Ελ.Βενιζέλου 273 και Σόλωνος, 4ος όροφος) όπου θα παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη αριθµού πρωτοκόλλου, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι την 13.00 µ.µ. 

 
   3) Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
 
                      4.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 

80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦ. 305. 
-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η    24/10/2013 Ηµέρα Πέµπτη 

 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην 
ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα.  
 
2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια 
Αττικής,   
    Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Π.Ε. Νότιου Τοµέα, Τµήµα  
    Προµηθειών) 
γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
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1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό 
δικαιολογητικά και στοιχεία, ήτοι : 
 
  - Συστατικά έγγραφα της επιχείρησης (καταστατικό, βεβαίωση έναρξης εργασιών κλπ   
    ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης), από τα οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση 
λειτουργεί   
    για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο(2) ετών και δραστηριοποιείται στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο.  
   
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχονται  
β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 
-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.      
-δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και δεν τελούν σε 
κοινή η ειδική εκκαθάριση η σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής 
εκκαθάρισης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
 -είναι  εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και ότι θα εξακολουθήσουν να 
είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού.  
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ 4 του άρθρου 8 ΤΟΥ Ν.1599/1986 (Α75), όπως  
εκάστοτε ισχύει ,µε την θεώρηση γνησίου υπογραφής ,στην οποία να δηλώνεται 
ότι: 
α)κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους τις 
υποχρεώσεις σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις  περί προστασίας και συνθηκών 
εργασίας. 
β)διαθέτουν  το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών 
και είναι νοµίµως ασφαλισµένο στους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς . 
Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παράσχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Α΄. 
 
Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική 
Προσφορά», σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα: 
 
                          ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ  

Α) 
 

   

Β)    

Γ)    
∆)    

Ε)    
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   

 
6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών  αποσφραγίζονται, από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  µονογράφονται,  από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται στο  φάκελο 
ο οποίος επίσης   υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, 
προκειµένου να διαβιβαστεί στη Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης  και 
αποτελεσµάτων 
 
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
 

5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον 
διαγωνισµό. 
 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη συνολική τιµή  
εκ των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές. 

-Το ύψος του προϋπολογισµού στα επί µέρους προγράµµατα-εκδηλώσεις κ.λ.π., είναι 
ενδεικτικό και η υπέρβασή του δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς, εφ΄΄οσον 
η συνολική τιµή της προσφοράς είναι εντός των ορίων της προϋπολογισθείσης δαπάνης 
των 19.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
 
                                    7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
  Η  πληρωµή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει εντός (9) ηµερών από την επιστροφή του 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων της Π.Ε 
Νότιου Τοµέα ,υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο 
των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. 
 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον προµηθευτή, ήτοι: 
- 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,  
-Τέλος Χαρτοσήµου 2% επί του ανωτέρω τέλους υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  
    ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
- Υπέρ ΟΓΑ 20%   επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου. 
- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%,  
- Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  
- ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%  επί του χαρτοσήµου. 
-Φόρος εισοδήµατος 8% 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0844 του Ε.Φ. 04072, προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2013. 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιµη και στο ∆ιαδίκτυο, στη 
διεύθυνση:  www.patt.gov. gr. 
    

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007) 

 

1) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σε αυτόν και 
της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική Απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 
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Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής Απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, 
τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007. 

2) Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης 
Οικονοµικών της Π. Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Ελ. 
Βενιζέλου 273 και Σόλωνος, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674, 4ος όροφος, για την 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών του άρθρου 
15 του Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Π.Ε Νότιου Τοµέα 
Αθηνών ως εξής: 

 
α) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού: 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα 
που διενεργεί τον διαγωνισµό, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. 
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν 
την συµµετοχή οποιουδήποτε προσφέροντα στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του 
∆ιαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του ∆ιαγωνισµού και εντός της 
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση 
του σχετικού φακέλου.  
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού από το αρµόδιο 
συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική Απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 
 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της 
υποβολής της. 
 
γ) Κατά της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 
Απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο 
ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της 
αναθέτουσας αρχής.  

 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή 
της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το 
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων. 
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής Απόφασης, όσον 
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α 
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του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, 
αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
Απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 
 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή 
της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το 
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου 
προθεσµίας. 

 
3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 
 
4) Η σχετική Απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της 
σχετικής Απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την 
αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

 
5) Ο προσφέρων µπορεί κατά των Αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
Απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι 
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών. 
 
Η εν λόγω Απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή 
 

6) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί 
τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το 
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε 
αιτία”)  

 
                                                                      Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
                                                                                    ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ       
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Α) Εκπαιδευτικά προγράµµατα-εργαστήρια: προϋπολογισµού 3.325 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 
Πέντε εκπαιδευτικά προγράµµατα και µία παράσταση στην Νοηµατική 
γλώσσα. Στο εκτιµώµενο κόστος συµπεριλαµβάνεται ο εξοπλισµός που θα 
απαιτηθεί για κάθε εργαστήριο. 
Αναλυτικά : 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα κινησιολογικής έκφρασης: 
(διάρκειας 90 λεπτών):  
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα να έχει ως στόχο τα παιδιά να παίξουν και 
παράλληλα να γνωρίσουν τις κινησιολογικές δυνατότητες που έχουν µε 
κινησιολογικά παιχνίδια και µε τους ήχους της µουσικής.  
α) Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 45 λεπτών για παιδιά 3-6 ετών και  
β) Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 45 λεπτών για παιδιά 7-12 ετών. 
Προϋπολογισµού 950 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα-εργαστήριο Βιολογίας: 
(διάρκειας 90 λεπτών):  
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα να έχει ως στόχο να αναπτυχθούν έννοιες όπως 
τα οικοσυστήµατα, µε παράδειγµα το οικοσύστηµα του δάσους, η 
βιοκοινότητα, ο βιότοπος, οι τροφικές αλυσίδες, τα τροφικά πλέγµατα, η 
βιοποικιλότητα, και η παρέµβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, 
παραδοσιακά και στη σύγχρονη εποχή (για παιδιά 8 ετών και άνω). 
Προϋπολογισµού  475 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 
 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα-εργαστήριο γνωριµίας µε φυσικά 
φαινόµενα και φυσικούς νόµους 
(διάρκειας 90 λεπτών): 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα να έχει ως στόχο τα παιδιά να ανακαλύψουν και 
να ερµηνεύσουν τα φυσικά φαινόµενα και τους φυσικούς νόµους µέσα από 
µύθους και πειράµατα φυσικής (για παιδιά 8 ετών και άνω). 
Προϋπολογισµού  475 ευρώ. πλέον ΦΠΑ 
 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα 
και παράσταση στη νοηµατική γλώσσα:  
(διάρκειας 90 λεπτών)  
α) Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα να έχει ως στόχο τα παιδιά µέσα από παιχνίδι, 
να κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας, τί είναι αυτό το σύνολο 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που κάνουν τον άνθρωπο ξεχωριστό. Να 
ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα που αφορούν ΑΜΕΑ να γνωρίσουν την 
νοηµατική γλώσσα και την γραφή των τυφλών.  
β) Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα συνοδεύεται από παράσταση αφήγησης 
παραµυθιών στη νοηµατική γλώσσα (για παιδιά από 8 ετών και άνω). 
Προϋπολογισµού 950 ευρώ. πλέον ΦΠΑ  
 
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ευαισθητοποίησης σε θέµατα 
διαδικτύου-εκφοβισµού. 
(διάρκειας 60 λεπτών): 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα αναπτύξει την θεµατολογία του από το 
παιχνίδι και τη δικτύωση έως τον εθισµό και τον εκφοβισµό και θα έχει ως 
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στόχο τα παιδιά µέσα από παιχνίδι, να κατανοήσουν µε ασφάλεια τα ψηφιακά 
µέσα. 
Προϋπολογισµού 475 ευρώ .πλέον ΦΠΑ  
 
Β) Καλλιτεχνικές παραστάσεις: Προϋπολογισµού 6.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Περιλαµβάνονται εννέα καλλιτεχνικές παραστάσεις τουλάχιστον µιας ώρας 
έκαστη και ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα θεάτρου σκιών, αναλυτικά ως εξής: 

• Μία παράσταση, µε θέµα την υγιεινή διατροφή και τη σηµασία της 

σωστής τροφής (για παιδιά 3 ετών έως 6 ετών). 

Προϋπολογισµού  570 πλέον ΦΠΑ 
 

• Μία παράσταση, µε θέµα την υγιεινή διατροφή και τη σηµασία της 

σωστής τροφής (για παιδιά 7 ετών έως 12 ετών). 

 Προϋπολογισµού 570 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
 

• Μία καλλιτεχνική παράσταση µε παραµύθια από τη λαϊκή παράδοση και 

συνοδεία ζωντανής µουσικής µε θέµα τη χαρά την ευθυµία το χαµόγελο 

και τα ευεργετικά τους αποτελέσµατα στην ανάπτυξη των παιδιών (για 

παιδιά 5 ετών και άνω). 

Προϋπολογισµού  570 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
 

• Μία καλλιτεχνική παράσταση µε παραµύθια από τη λαϊκή παράδοση και 

συνοδεία ζωντανής µουσικής µε θέµα την αποφασιστικότητα, την 

ελπίδα για το καλύτερο µέλλον και την καταπολέµηση των φόβων (για 

παιδιά 5 ετών και άνω). 

Προϋπολογισµού  570 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 
 

• Μία καλλιτεχνική παράσταση µε µύθους που εξοικειώνουν τα παιδιά µε 

τη σοφία των ζώων και το περιβάλλον (για παιδιά 3 ετών και άνω). 

Προϋπολογισµού  570 ευρώ πλέον ΦΠΑ  
 

• Μία καλλιτεχνική παράσταση µε θέµα την γνωριµία των παιδιών µε το 
έπος του Οµήρου την διαχρονικότητά του και την αξία του έως τις µέρες 
µας (για παιδιά 7 ετών και άνω) 

 Προϋπολογισµού 570 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 
 

• Μία διαδραστική καλλιτεχνική παράσταση µε θέµα την αξία των 

χρωµάτων στη φύση και στις πόλεις και την συµβολή τους στην 

ανύψωση της διάθεσης των ανθρώπων (για παιδιά 3 έως 6 ετών) 

Προϋπολογισµού  570 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 
 

• Μία διαδραστική παράσταση Θεάτρου Σκιών µε εκπαιδευτικό εργαστήριο 

α) Η παράσταση θα έχει επίκεντρο την διαχρονική αξία των µηνυµάτων 
του Καραγκιόζη στα παιδιά  
β) Θα ακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την τέχνη των σκιών 
(για παιδιά 3 ετών και άνω). 

 Προϋπολογισµού  1.235 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 
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• Μία παράσταση Κουκλοθεάτρου µε θεµατολογία την προστασία του 

περιβάλλοντος τον κύκλο του χρόνου και τις εποχές (για παιδιά 3 ετών 

και άνω). 

Προϋπολογισµού  950 ευρώ .πλέον ΦΠΑ 
 

Γ) Τεχνικός Εξοπλισµός: Προϋπολογισµού 2.850 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Περιλαµβάνει την κάλυψη φωτιστικών και ηχητικών συστηµάτων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση των προτεινόµενων παραστάσεων και των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων-εργαστηρίων. 
∆) Προβολή Επικοινωνία: Προϋπολογισµού  3.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
Αναλυτικά: 

� αφίσες 500 τεµάχια, διαστάσεων 22,5Χ42cm, βάρος χαρτιού 250 

γραµ., έγχρωµη. 

�  Γιγαντοαφίσα 2 τεµαχίων, διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ1 µέτρο 

� Εξασέλιδο πρόγραµµα (διαστάσεων Α5, βάρους 170 γραµ., 3.000 

τεµαχίων) το οποίο θα περιέχει στην πρώτη σελίδα το εικαστικό θέµα 

της αφίσας, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέµπτη το αναλυτικό 

πρόγραµµα, στην έκτη χαιρετισµό από την Περιφέρεια Αττικής, 

συντελεστές, πληροφορίες, χρήσιµα τηλέφωνα και διευθύνσεις. Η 

τελική διαµόρφωση του προγράµµατος θα γίνει σε συνεργασία µε την 

Περιφερειακή Ενότητα Νότιας Αθήνας. 

Ε) Οργάνωση-εκτέλεση παραγωγής: προϋπολογισµού 2.850 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 
Περιλαµβάνει τις δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης της παραγωγής από το 
σχεδιασµό έως και την υλοποίηση όλης της εκδήλωσης. 
Η οµάδα υλοποίησης και στήριξης της εκδήλωσης θα πρέπει να απαρτίζεται 
από άτοµα µε επαγγελµατική και καλλιτεχνική κατάρτιση. Την πρόταση θα 
πρέπει να συνοδεύει το βιογραφικό του φορέα υλοποίησης, ο οποίος θα 
πρέπει να έχει εµπειρία σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Το σχεδιασµό των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων-εργαστηρίων θα πρέπει να επιµεληθεί 
επιστηµονικό προσωπικό (λαογράφος, κοινωνιολόγος, νηπιαγωγός, βιολόγος, 
φυσικός κ.λπ.). 
Η προσπάθειά µας είναι να ευαισθητοποιήσουµε τα παιδιά αλλά και 
όλη την οικογένεια σε θέµατα που αφορούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην υγιεινή ζωή, σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο 
µέλλον, µέσα από τις ελληνικές παραδόσεις, προσφέροντάς τους 
δηµιουργική ψυχαγωγία . 
 
 
 

 

 

 

                                


