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Ελλάδα-Αγία Βαρβάρα: Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες
2021/S 194-505865

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 6004
Ταχ. διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8
Πόλη: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 123 51
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: PAPANASTASATOU CALLIOPE
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promhthies@agiavarvara.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132019339
Φαξ:  +30 2132019395
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://agiavarvara.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.agiavarvara.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» & «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα 
από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»
Αριθμός αναφοράς: Φ99/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
85300000 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της 
Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας 
των ειδικών & ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ στη Δυτική Αθήνα 
(Τμήματα Α και Β).
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 617 741.93 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79415200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
79416100 Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις
79950000 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
85121291 Παιδιατρικές υπηρεσίες
85142100 Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
85300000 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες
85311100 Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε άτομα τρίτης ηλικίας
92331210 Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
85141200 Υπηρεσίες νοσοκόμων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών / Dytikos Tomeas Athinon
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας .
Ειδικότερα η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο Τμήματα με το αντικείμενο που αναφέρεται παρακάτω:
ΤΜΗΜΑ Α : «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063497 
(ΔΡΑΣΗ 9.3.1)
ΤΜΗΜΑ Β: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, 
νέων» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063498 (ΔΡΑΣΗ 9.4.1)
Στο πλαίσιο της Δράσης 9.3.1 επιχειρείται η επέκταση/συμπλήρωση υπηρεσιών εξειδικευμένης φροντίδας: 
φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της υποστήριξης της κατ’ οίκον 
φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προαγωγή της υγείας και βελτίωση 
δεξιοτήτων φροντιστών καθώς και η ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας, μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με 
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τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο 
ψηφιακό κόσμο.
Στο πλαίσιο της Δράσης 9.4.1 επιχειρείται η παροχή υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας, κοινωνικής φροντίδας 
και ανοιχτής ειδικής φροντίδας ενήλικων, εφήβων και παιδιών.
Για την υλοποίηση των δράσεων των Τμημάτων Α και Β απαιτείται πρόσθετα η παροχή υπηρεσιών 
Επιστημονικού, Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας.
Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην ενιαία υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, προάγοντας τις κοινωνικές 
οικονομίες κλίμακας και στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης των διακρίσεων 
και της κοινωνικής ένταξης των ειδικών & ευάλωτων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, καθόσον παρέχει υπηρεσίες 
με κοινά CPV σε διακριτές μεν, αλλά συγγενείς ομάδες-στόχους (υποομάδες των ευπαθών ομάδων).
Ο συντονισμός των επιμέρους Ομάδων Έργου των δύο Τμημάτων με κοινή οργανωτική αναφορά και κάτω από 
μία ενιαία επιστημονική και διοικητική ευθύνη, διασφαλίζει την εκ του σύνεγγυς συνεργασία με την Αναθέτουσα 
Αρχή, τον σαφή και ευέλικτο προγραμματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των 
λοιπών Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας), την αποτελεσματική και ποιοτική εφαρμογή των 
υπηρεσιών, την έγκαιρη ανάδραση και τον αναπρογραμματισμό των ενεργειών / υπηρεσιών, καθώς και την 
υιοθέτηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και την εφαρμογή των έκτακτων ή ειδικών οδηγιών στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης ή/και επιτήρησης του covid-19.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών από μια αντίστοιχα ευρεία και 
εξειδικευμένη Ομάδα Έργου με συντονισμό, ευελιξία και συνέχεια.
Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.000 άτομα
Όλες οι δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά με βάση την ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων 
και με σκοπό να συμβάλλουν στην προσπάθεια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας υλοποίησης ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου, οφείλει να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής) για το συντονισμό και την παρακολούθηση των παρεχόμενων κοινωνικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επίτευξη συνέργειας με στόχο και μεγιστοποίησης του αποτελέσματός του.
Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και τον ΑΣΔΑ στα θεματικά διαδημοτικά 
δίκτυα της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Έργου, μέσω της μεταφορά; εμπειριών και καλών 
πρακτικών.
Η ανάλυση των επιμέρους υπηρεσιών ανά Δράση γίνεται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης (Παράρτημα Α1 για 
τη Δράση 9.3.1, Παράρτημα Α2 για τη Δράση 9.4.1).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 617 741.93 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της και με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά 
τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και ο Δήμος 
Αγίας Βαρβάρας.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η πράξη: «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» (Δράση 9.3.1) έχει ενταχθεί με την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 5188/2020 (ΑΔΑ: 9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ) ΟΠΣ 5063497.
Η πράξη: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, 
νέων» (Δράση 9.4.1), έχει ενταχθεί με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4983/06.11.2020 (ΑΔΑ 6Μ1ΩΟΡΕΓ-
ΦΒΔ) ΟΠΣ 5063498

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης, 
μετά την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων Παραδοτέων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 
Έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης & 
Παραλαβής, και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.
Κάθε τμηματική παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή των σχετικών Παραδοτέων και προϋποθέτει την 
υλοποίηση των προβλεπόμενων.
Η Σύμβαση προβλέπει κοινή μορφή παραδοτέων ανά έργο, παραδοτέα με ενότητες ανά Τμήμα και πληρωμές 
μέσω έκδοσης «Πινακίου Αμοιβής», το οποίο θα διακρίνονται οι αμοιβές κάθε Τμήματος και θα εκδίδονται 
διαφορετικά τιμολόγια, τόσο σε επίπεδο Τμήματος (Δράσης), όσο και σε επίπεδο πηγής χρηματοδότησης. Το 
περιεχόμενο κάθε Παραδοτέου ανά Δράση περιγράφεται στις αντίστοιχες μελέτες του Παραρτήματος Α.Κάθε 
παραδοτέο έχει κοινή εισαγωγή & στην συνέχεια, διακριτές ενότητες για κάθε Τμήμα/Δράση.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/11/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/11/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 
2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ)».
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 
παράβολου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
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την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/10/2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αριστομένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 213-2019339, -306

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το Έργο με τίτλο 
«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης 
της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής 
Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ στη Δυτική Αθήνα (Τμήματα Α-9.3.1 και Β-9.4.1)», εκτιμώμενης αξίας 766.000,00€ 
(συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). 

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2023 του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας με Κ.Α. : 60.7341.010 & 15-6117.007 για το Τμήμα Α/Δράση 9.3.1 και με Κ.Α 60-
7341.009 & 15-6117.008 για το Τμήμα Β/Δράση 9.4.1

CPV: 79411000-8, 79415200-8, 79416100-4, 79950000-8, 85121291-9, 85142100-7, 85141200-1, 
85300000-2, 85311100-3, 92331210-5

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
διακήρυξης. 

Το έργο αποτελείται από δύο (2) τμήματα : 

Τμήματα Έργου
Καθαρό 
τίμημα

ΦΠΑ Σύνολο
Πόροι 

ΒΑΑ/ΟΧΕ
Ίδιοι πόροι

«Αναβάθμιση και επέκταση των 
υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» 
(Τμήμα Α/ Δράση 9.3.1) 
ΟΠΣ 5063497
ΣΑΕ ΕΠ0851, 
ΠΔΕ 2020ΕΠ08510163

150.000,00€ 36.000,00 € 186.000,00€ 180.000,00€ 6.000,00€

«Προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής μέσα από τη στήριξη 
της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 
εφήβων, νέων» 
(Τμήμα Β/ Δράση 9.4.1) 
ΟΠΣ 5063498
ΣΑΕ ΕΠ0851, 
ΠΔΕ 2020ΕΠ08510156

467.741,93€ 112.258,07€ 580.000.00€ 550.000.00€ 30.000.00€

ΣΥΝΟΛΟ 617.741,93€ 148.258,07€ 766.000,00€ 730.000,00€ 36.000.00€

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
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Φορέας  χρηματοδότησης  είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ 
που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και ο Δήμος Αγίας 
Βαρβάρας.

Η πράξη: «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» (Δράση 9.3.1) έχει ενταχθεί 
στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 5188/2020 (ΑΔΑ: 9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ).  

Η πράξη: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 
εφήβων, νέων» (Δράση 9.4.1), έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με την  απόφαση ένταξης με 
αρ. πρ. 4983/06.11.2020 (ΑΔΑ 6Μ1ΩΟΡΕΓ-ΦΒΔ).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, από την  07/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 έως και την καταληκτική 
ημερομηνία 01/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός : 140095.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας αποτελεί: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των τμημάτων. Προσφορές 
υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων (Α+Β).

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται 
από τη συμμετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: α)   κράτος-μέλος της Ένωσης, β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 & 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, Η εγγύηση 
συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) και θα απευθύνεται στο Δήμο 
Αγίας Βαρβάρας

Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της και σε κάθε 
περίπτωση όχι μετά την 31/07/2023.

Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Η προδικαστική προσφυγή 
συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 
39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική 
περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. Για το παραδεκτό της άσκησης της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Η προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 01/10/2021

Η προκήρυξη της σύμβασης  και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr

Η περίληψη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.agiavarvara.gr και 
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ http://efd.asda.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση www.agiavarvara.gr και από το τμήμα 
Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agiavarvara.gr/
http://efd.asda.gr/
http://www.agiavarvara.gr/
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