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Έχοντας υπόψη: 
Την υπ’ αριθ. 1180/2020 (Α∆Α

καθορισµού όρων διακήρυξης, έγκριση
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
την προµήθεια και τοποθέτηση µε τίτλο

Αθηναίων» για τις ανάγκες της ∆
έναρξης από την ανάρτηση του
ηµερολογιακές ηµέρες, προϋπολογισµού
€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
1. Το άρθρο 58 παρ. 1β του
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
2. Τους εγκριθέντες µε την ανωτέρω
της Ο.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο

3. Το Θεσµικό και Ειδικό Κανονιστικό
προκηρυσσόµενης σύµβασης κάτω
διακήρυξης.  
 
 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

                                       
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   Βαθµός Ασφαλείας: Αδιαβάθµητο
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ      Βαθµός Προτεραιότητας

ΣΥΝΑΨΗΣ                            Χρόνος διατήρησης: Πενταετία

                       Aριθµ.πρωτ: 206099/16-09-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

1180/2020 (Α∆Α:Ω3ΟΨΩ6Μ-1ΘΛ) Πράξη της Οικονοµικής

διακήρυξης, έγκριση τεύχους, των τεχνικών προδιαγραφών
Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά
τοποθέτηση µε τίτλο « αντικατάσταση ιστών φωτισµού σε
ανάγκες της ∆/νσης Ηλεκτρολογικού  του ∆ήµου Αθηναίων

ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για

προϋπολογισµού 74.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

παρ β του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

εγκριθέντες µε την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήµατα της σχετικής
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

και Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση
σύµβασης κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται

ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
Σελίδα 1 

Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: Επείγον 

Πενταετία 

2020 

της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
προδιαγραφών και συγκρότησης 

συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής  για 

φωτισµού σε σηµεία του ∆ήµου 
∆ήµου Αθηναίων και ηµεροµηνία 

και για και δεκαπέντε (15) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%(60.000,00 

της αυτοδιοίκησης και της 

Παραρτήµατα της σχετικής ∆ιακήρυξης 

την ανάθεση και εκτέλεση της 
αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής για την προµήθεια και 
τοποθέτηση µε τίτλο « αντικατάσταση ιστών φωτισµού σε σηµεία του ∆ήµου Αθηναίων» για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του ∆ήµου Αθηναίων διάρκειας (15) δεκαπέντε 
ηµερολογιακές ηµέρες από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας:  74.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς 
ΦΠΑ: 60.000,00€ ) 

 
1. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης -Χρηµατοδότηση 

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης εβδοµήντα τέσσερεις χιλιάδες χιλιάδες τετρακόσια 
ευρώ (74.400,00€) συµπ/νου ΦΠΑ 24%. 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. 
Η δαπάνη της ως άνω προµήθειας έχει προϋπολογισθεί για το έτος 2020 µε το ποσό των 74.400,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ 24%, σε βάρος της αντίστοιχης του προϋπολογισµού του έτους 2020, µε Κ.Α. 
7335.008 , Φ. 20  
 
2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι, η προµήθεια και τοποθέτηση µε τίτλο « αντικατάσταση ιστών 
φωτισµού σε σηµεία του ∆ήµου Αθηναίων», για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρολογικού 
διάρκειας δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. Συνολικού Προϋπολογισµού: 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ (74.400,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%). 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 

� 44212250-6 Ιστοί 
� 51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

 
Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΛΙΚΟ 
(€) 

 

Μερικό σύνολο 
Υλικών (€) 

CPV:44212250-6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

 (€ ) 

Μερικό σύνολο 
Υπηρεσιών (€) 

CPV:51100000-3 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ + 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(€) 

1 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

(14m)  (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ) 

1 Τεμάχια 60 830 49.800,00 170 10.200,00 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 60.000,00 

ΦΠΑ 24% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ με ΦΠΑ 74.400,00 
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Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€ + ΦΠΑ 14.400,00€). 

. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για διάστηµα 

δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακών ηµερών. 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης της 
υπογεγραµµένης από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 
4412/2016 σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. 57654/22.05.2017 
ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάση τιµής. 
 

3.Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 28-09-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. – 10:30   π.µ. 
ενώπιον του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του διαγωνισµού, 
στο δηµοτικό κατάστηµα που εδρεύει η ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων, επί της οδού 
Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο. 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία υποβάλλοντας 
προσφορά,  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 

Οι προσφορές υποβάλλονται - επί αποδείξει - (ιδιοχείρως, µε ταχυδροµική αποστολή – συστηµένο - 
ή µέσω Courier) στη ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 
1ος όροφος) ή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος).  Η Αναθέτουσα 
Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα 
αποσταλούν. 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16). 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως 
και τα Παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ –  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV–ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI– ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ – TEY∆ 

4. ∆ηµοσιότητα 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης, καθώς και της παρούσας Προκήρυξης θα καταχωρηθούν: 
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� στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)., 

� στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
http://www.cityofathens.gr/  στην διαδροµή: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 
163Α)» και τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09-08-2017) και θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ. 3 
άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.  

5. ∆ικαίωµα και Προϋποθέσεις συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος 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 
∆ηµοσίων συµβάσεων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα µέλη τους. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:  
i) να µη βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες 
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν και 
ii) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής της  παραγράφου 2.2.4. 
6. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Αθηναίων www.cityofathens.gr. 

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων της ∆/νσης 
Προµηθειών & Αποθηκών του ∆ήµου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κα  Νόνα 
Ελένη, e-mail: ele.nona@athens.gr, Τηλ:213 2082910, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Μελετών Τεκµηρίωσης και Προγραµµατισµού της 
∆ιεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του ∆ήµου Αθηναίων, κ. Γεώργιος Βλαστός , e-mail 
g.vlastos@athens.gr  τηλ: 210 9224873, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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7. Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών.  

8.    Εγγυήσεις 

Εγγύηση συµµετοχής  
Ο διαγωνιζόµενος οικονοµικός φορέας οφείλει, να προσκοµίσει «εγγύηση συµµετοχής» ύψους 2%, 
επί της εκτιµώµενης αξίας του προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ 24% (άρθρο 72 παρ 2 του Ν. 
4412/2016). ∆ηλαδή: 1.200,00€ 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες, µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του 
συµφωνητικού.  

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην διακήρυξη και για 
ό,τι δεν αναφέρεται αναλυτικά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τεύχους «Όροι ∆ιακήρυξης». 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

 

 ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ »ΓΙΑ ΤΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ

ΚΑΙ ΓΙΑ 15 (∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

 (74.400,00

  

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΟΙ ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΙΤΛΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ 15 (∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ)ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ:  60.00,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

74.400,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ24%: 9.910,08€)  
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ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
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H OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ  ΤΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 10438 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS GR300 – ΕL 303 

 
 
 
 
 
 
Αρµόδιος για πληροφορίες 
 
 
Αντικαταστάτης  για πληροφορίες 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου  9 

Ταχ. Κώδικας: 10438 

Πληροφορίες: κα Ελένη Νόνα 

Τηλέφωνο: 213 2082910 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 
ele.nona@athens.gr 

Προκόπιος Παπαδηµητρίου 

213 2082910 

  

 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.cityofathens.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι OTA - ∆ήµος Αθηναίων (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και ανήκει 
στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄ Βαθµού). 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α)Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο ΚΗΜ∆ΗΣ στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  

β)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από τη 
διεύθυνση www.cityofathens.gr. στην διαδροµή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του 
Ν. 4412/2016.  
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύµβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 7335.008 «Αντικατάσταση Ιστών Φωτισµού σε σηµεία του 
∆ήµου Αθηναίων»  Φ.20  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι, η προµήθεια και τοποθέτηση µε τίτλο « αντικατάσταση ιστών 

φωτισµού σε σηµεία του ∆ήµου Αθηναίων», για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρολογικού 
διάρκειας δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. Συνολικού Προϋπολογισµού: 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ (74.400,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%). 
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 

� 44212250-6 Ιστοί 
� 51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

 
Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΛΙΚΟ (€) 

 

Μερικό σύνολο 
Υλικών (€) 

CPV:44212250-6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

 (€ ) 

Μερικό σύνολο 
Υπηρεσιών (€) 

CPV:51100000-3 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ + 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(€) 

1 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (14m) 

(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ) 

1 Τεμάχια 60 830 49.800,00 170 10.200,00 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 60.000,00 

ΦΠΑ 24% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ με ΦΠΑ 74.400,00 

 

 
 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€ + ΦΠΑ 14.400,00€). 
. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και για διάστηµα 

δεκαπέντε  (15) ηµερολογιακών ηµερών. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΙΙ ,ΙΙΙ  και ΙV της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής. 

1.4  Θεσµικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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1. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

2. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Ο Αστικός Κώδικας όπως ισχύει. 
4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ. 21 
και 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α). 

5. Το άρθρ.63 του Ν.4257/14(ΦΕΚ 93Α):«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  
6. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» και της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Κατάργηση 
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων». 

7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
9. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»  
10. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” . 

11. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “ Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”  
(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 
(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “ Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.  

13. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

14. Το Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», όπως ισχύει,  

15. Του Π.∆ 28/2015(Α' 34)“Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία” 

16. Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” όπως ισχύει. 
17. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 
(ΦΕΚ 163Α)» και τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09-08-2017).    

18. Της Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, Τ. Β), «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  
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19. Την υπ’ αριθµ. 81381/30555 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης «Έγκριση 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων, Αττικής»(ΦΕΚ 3812/28-11-2016, τ. Β). 
 

20. Το υπ’ αριθµ. 200625/10-09-2020 (20REQ007297426  2020-09-11) πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης 
Ηλεκτρολογικού που αφορά στην απόφαση δέσµευσης ποσού 74.400,00€ στο Κ.Α. 7335.008 Φ.20  
για το έτος 2020 

21. Την υπ’ αριθµ. Α01136 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α ΨΤΣ1Ω6Μ-4Κ3, Α∆ΑΜ: 
20REQ007299764 2020-09-11) µε Αριθ. Πρωτ.202387, µε την οποία εγκρίνεται η δέσµευση 
πίστωσης ύψους 74.400,00€ για το έτος 2020 µε Κ.Α.7335.008 Φ20 «Αντικατάσταση Ιστών 
Φωτισµού σε σηµεία του ∆ήµου Αθηναίων» και η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 001136 στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων 

22. Τo αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, µε τη διαβίβαση της µελέτης. 
23. Την υπ’ αριθ 1180/ -2020 (Α∆Α: Ω3ΟΨΩ6Μ-1ΘΛ) Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Π.Ο.Ε.) µε 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, οι όροι του ∆ιαγωνισµού, οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός καθώς και ο ορισµός της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι 28/ 09/2020 και ώρα 10:00π.µ.-
10:30πµ 
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισµού. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η Απόφαση ∆ηµάρχου - Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, ενοποιηµένο µε τη σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου - 
Προκήρυξη, θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.cityofathens.gr στην διαδροµή : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

Περίληψη των όρων της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφηµερίδες. 
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα 

βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του 
Ν.4487/2017. 

Σε περίπτωση µαταίωσης ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον 
∆ήµο. 
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1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν κατάσταση 
σύγκρουσης συµφερόντων των ιδίων ή των υπεργολάβων τους, ιδίως µε την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016, 

δ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1) η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ –  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV–ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI– ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ - TEY∆ 
 

2) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το 
αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών, κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από σχετική εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.3 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 
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πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσης (άρθρο 80 του Ν. 4412/2016). 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική] , χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),   
ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

 ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  
Τα υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το Παράρτηµα V.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

1. ∆ικαίωµα 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: 
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α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος 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. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Κρίνεται 
αναγκαίο οι ενώσεις αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά το άρθρο 75, εφόσον αυτό δικαιολογείται 
από αντικειµενικούς λόγους και είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας σύµφωνα µε το 
άρθρο 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.  
4. Οι Κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο µε κοινό εκπρόσωπο. 
5. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η 
νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της προηγούµενης, 
υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα µεταβολή και να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις 
τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής  
Ο διαγωνιζόµενος οικονοµικός φορέας οφείλει, να προσκοµίσει «εγγύηση συµµετοχής» ύψους 2%, 
επί της εκτιµώµενης αξίας του προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ 24% (άρθρο 72 παρ 2 του Ν. 
4412/2016). ∆ηλαδή: 1.200,00€ 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες, µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 
2.2.3. Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
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γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ)τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
Τα σχετικά στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου αποτυπώνονται 

στο Μέρος ΙΙΙ Α του ΤΕΥ∆. 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και I.K.E. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Ως προς τις ατοµικές επιχειρήσεις το φυσικό πρόσωπο. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή 
την εθνική νοµοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: 
 αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα 
µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή  
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 
γεγονότος. 
Τα σχετικά στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου αποτυπώνονται 

στο Μέρος ΙΙΙ Γ του ΤΕΥ∆. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να 
αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε αµετάκλητη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.8 Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
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διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα 
από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στη χώρα µας [ισχύει κατά περίπτωση για 
τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα Οικονοµικούς Φορείς]. 
Ο οικονοµικός φορέας θα δεσµεύεται µε το ΤΕΥ∆ ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο 
και θα προσκοµίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός 
ανάδοχος, µετά την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.2  της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας απαιτείται κατ ελάχιστον 

να διαθέσει για τον ∆ήµο τα παρακάτω: 

Ένα (1) Καλαθοφόρο όχηµα µε οδηγούς - αδειούχους χειριστές µηχανηµάτων. 

Ένα (1) Γερανοφόρο όχηµα µε οδηγό - αδειούχο χειριστή. 

Ένα (1) Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη. 

Ένα (1) Βοηθό Ηλεκτρολόγο. 

Ένα (1) Ανειδίκευτο Εργάτη. 

Ένα (1) Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

2.2.7Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• ISO 9001 ( πρότυπο Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας). 
• ISO 14001 (πρότυπο Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης). 

 
 

2.2.8 Υπεργολαβία 
Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 
οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τµήµα της σύµβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό 
%) που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη µορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία 
του/των υπεργολάβου/ων.  
Εφόσον ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας µέρος 
της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύµβασης θα πρέπει να δηλώσει µε το ΤΕΥ∆ το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους, καθώς και τον/τους υπεργολάβο/ους που προτείνει. 
Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τον/τους υπεργολάβο/ους είναι 
υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI Ι της παρούσας διακήρυξης, 
προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδροµή ή µη των λόγων αποκλεισµού, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 
2.2.6.2 της παρούσας. 
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα που θα 
δηλωθεί ως υπεργολάβος, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό ανάδοχο να τον 
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αντικαταστήσει, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης µέρους της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
∆εν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωµής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:  
� δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  
προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα 
Παράρτηµα VII το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 
1599/1986.  
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α΄ της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 
(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
http://www.promitheus.gov.gr καθώς και στο portal του ∆ήµου Αθηναίων, στη διεύθυνση 
www.cityofathens.gr. 
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα  δικαιολογητικά  των άρθρων 2.2.6.2  και  3.2, αν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης) 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται:  
i. κατά την υποβολή της προσφοράς,  
ii. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας και  
iii. κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 
4412/2016. 
Επισηµαίνεται ότι: 
•••• Η προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 

3.2, και µόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 
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Αναθέτουσας Αρχής να ελέγξει την πλήρωση των απαιτούµενων προϋποθέσεων (π.χ. τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού) στο πρόσωπο οποιουδήποτε προσφέροντος κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.  Κατά το άρθρο 79  παρ. 5 του Ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της. 

•••• Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας µέρος του αντικειµένου της σύµβασης σε τρίτους, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.5 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

•••• Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016.  

•••• Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

•••• Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, απαιτείται η δέσµευσή τους µέσω του 
ΤΕΥ∆ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΤΕΥ∆, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

•••• Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση – κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, το 
ΤΕΥ∆, υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 
Β. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που θα προσκοµισθούν, θα πρέπει 
να αποδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωµα συµµετοχής όσο και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, 
όπως καθορίζονται στην παρούσα, συνέτρεχαν και κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς 
του (προβλ. §1, εδαφ. α΄ αρ. 104 Ν. 4412/16).  
α) για την παράγραφο 2.2.3.1, την προσκόµιση του αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως  

Ποινικού Μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα) πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους – µέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι, ο οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην i) καταβολή 
φόρων και ii)  καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 
πολίτες και για τους οικονοµικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) και iii).  
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ) της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εθικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 
από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.    
Σηµείωση:  
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, αφορά στο νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατοµικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 

ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. 
γ)για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό  που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 

του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα: 

i. τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. 

ii.  Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

iii.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

iv. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων1. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περίπτωση α΄ και β΄ και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  Στην περίπτωση αυτή η ένορκη βεβαίωση θα συνοδεύεται 
από επίσηµη δήλωση των αρµόδιων δηµόσιων αρχών, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους.    
δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση  του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 

                                                           
1  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.8, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.  
Απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού, εµπορικού  ή άλλου 
αρµοδίου µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016, µε το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου 
της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν Βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή σε όποιο αντίστοιχο Επιµελητήριο είναι 
γραµµένοι. 
B.3. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή 
του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα 
µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
Β.5. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5. 
  
Β.6. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν 

 α)∆ήλωση περί του απαιτούµενου προσωπικού µε σαφή αναφορά στις αντίστοιχες ειδικότητες. 

β)Τα αντίστοιχα αντίγραφα των πτυχίων ή των διπλωµάτων ή των σχετικών αδειών του χειριστού 
µηχανήµατος καλαθοφόρου, του αδειούχου χειριστή γερανοφόρου, του Ηλεκτρολόγου Τεχνίτη, του 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του βοηθού Ηλεκτρολόγου 

γ) Λίστα των οχηµάτων και των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, περιγραφή αυτών καθώς 
και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και της ασφάλισης των οχηµάτων. 

Β.7. Για την απόδειξη των Πρότυπων διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης:  

• ISO 9001 ( πρότυπο Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας). 
• ISO 14001 (πρότυπο Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης). 
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Γ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
1. Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, 2.2.3.2 την περίπτωση γ΄ και 2.2.3.4 της 
παρούσης, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 την περίπτωση α΄ και β΄, εφόσον 
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,  
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 της παρούσης, τα αποδεικτικά ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε 
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,  
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους 
και  
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. 
2. Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 
αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
2.1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω 
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων. 
2.2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη 
επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση 
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)  
2.3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014 ή απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Σε περίπτωση που τα αντίγραφα των 
ιδιωτικών εγγράφων αφορούν προσφορά,  τότε η υπεύθυνη δήλωση που τα συνοδεύει φέρει 
υπογραφή ως και δέκα ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
2.4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µόνο βάση της τιµής. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα I, II και ΙII  
και ΙV της ∆ιακήρυξης. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.  

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και 
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης ∆ηµάρχου στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
 
Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται  επί αποδείξει: 
� Είτε ιδιοχείρως, µε κατάθεσή τους στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, στη ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου 
Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) 

� Είτε µε ταχυδροµική αποστολή µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά (Courier) στη ∆/νση 
Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) 

� Είτε µε κατάθεσή τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22, Αθήνα, 2ος 
όροφος). 

 
α) Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής µε συστηµένη επιστολή, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο 
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.  
β) Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην  
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται στις 
παραγράφους 1.5 και 2.4.2.1 της παρούσης. 
γ) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων.  
δ) Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. (άρθρο 96 παρ.4 Ν.4412/16) 
ε) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

2.4.2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά, 
β) η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής, 
γ) ο τίτλος της προκήρυξης σύµβασης, 
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) ο οποίος θα περιλαµβάνει: 
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i) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος πρέπει,  
να περιέχει τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.  
ii)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να 
περιέχει όλα τα απαιτούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.3.4.2 της παρούσας 
στοιχεία.  
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις 
ίδιες ενδείξεις.  
iii)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος πρέπει να 
περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παραγράφου 2.4.2.2. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαµβάνουν:  
Α) Τo Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της παρούσης.  Οι προσφέροντες 
συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή 
αρχείου doc, στο portal του ∆ήµου Αθηναίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cityofathens.gr   
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. 
Β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει: 
    α) ότι η υποβαλλόµενη προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον οικονοµικό φορέα για διάστηµα 

εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την εποµένη της καταλυτικής ηµεροµηνίας υποβολής της 
προσφοράς. 

    β) το µέρος της σύµβασης που τυχόν προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτο/ους, καθώς και τον/τους υπεργολάβο/ους που προτείνει. 
Γ) Εγγύηση συµµετοχής ύψους 2%, επί της εκτιµώµενης αξίας του προϋπολογισµού, χωρίς ΦΠΑ 
24% (άρθρο 72 παρ 2 του Ν. 4412/2016). ∆ηλαδή: 1.200,00€ 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες, µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε το ΤΕΥ∆ 

i. Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι δυνατή, µε 
µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 2.2.3 
της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 
15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 

ii.  Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή της προαναφερόµενης παραγράφου, 
νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναξης συµβάσεων ή 
για τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
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iii.  Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να 
υποβάλλουν χωριστό ΤΕΥ∆, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ 
έως ΙV του εντύπου. 

iv. Το ΤΕΥ∆ πρέπει να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής ως δέκα (10) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Το ΤΕΥ∆ υποβάλλεται σε πρωτότυπο 
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς 
υπογραφή του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις 
έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία. 

v. Οι οικονοµικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης (άρθρο 73 παρ. 4 περ.ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονοµικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της 
ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή, προθεσµίας. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε την «Συγγραφή Υποχρεώσεων» του Παραρτήµατος ΙV και τη 
«Τεχνική Προδιαγραφές µε περιγραφή εργασιών» και «Τεχνικές Προδιαγραφές» του 
Παραρτήµατος I αντίστοιχα, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω Παραρτήµατα. 

Η κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι 
απαραίτητο για την αποδοχή / συµµόρφωση των προσφορών. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Ο συµµετέχων θα καταθέσει επίσης µε την Τεχνική  Προσφορά του: 

• βεβαίωση στατικής επάρκειας επί ποινή αποκλεισµού υπογεγραµµένη από διπλωµατούχο 
µηχανικό στην οποία θα αποδεικνύεται ότι οι νέοι ιστοί οδοφωτισµού θα πρέπει, εκτός από 
τα φορτία φωτισµού αλλά και των άλλων απαιτήσεων που απορρέουν από την χρήση τους, 
να µπορούν να φέρουν στην στέψη τους οριζόντια δύναµη της τάξης των 70kgr (0.70KN) η 
οποία να προκαλεί στο σηµείο εφαρµογή σχετική µετατόπιση ως προς την βάση τους 
µικρότερη από δυο κόµµα πέντε τις εκατό (2.5%) του ύψους τους.  ∆ηλαδή για ιστό 
οδοφωτισµού µε συνολικό κατακόρυφο µήκος L=14000mm να προκύπτει µετατόπιση 
κορυφής µικρότερη από 350mm. 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει της προσφερόµενης 
τιµής, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ) που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
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προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου  3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται.  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  
β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 

102 του Ν. 4412/2016 και  
γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
 

Οι οικονοµικές προσφορές, που θα κατατεθούν, θα είναι υποχρεωτικά επί του συνόλου των άρθρων 
και θα συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω: 

• Προµήθεια των τηλεσκοπικών σιδηροϊστών φωτισµού, ύψους 14m. 
• Αποξήλωση των ιστών φωτισµού, της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, που έχουν υποστεί κάµψη και 

που θα υποδειχθούν από τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρολογικού. 
• Μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του ∆ήµου (Πάροδος Λ. Αθηνών 65Α (όπισθεν 

LADA), ή κατόπιν εντολής από την αποθήκη στην Αγ. Άννης 52 και Σαλαµινίας.).  
• Αποσύνδεση υφιστάµενων συρµατόσκοινων, φωτιστικών και των καλωδίων. 
• Μεταφορά παράδοση  και τοποθέτηση των νέων ιστών στα αντίστοιχα σηµεία, µε οχήµατα 

του αναδόχου. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν στις ίδιες βάσεις. 
• Στους ιστούς θα τοποθετηθείο βραχίονας (αν δεν είναι προεγκατεστηµένος), τα καλώδια 

εντός των ιστών και το ακροκιβώτιο (γκοφρέ). ∆ηλαδή τα καλώδια θα συνδεθούν στο 
γκοφρέ, εντός του ιστού και από εκεί έως το φωτιστικό. 

• Σύνδεση των φωτιστικών που αφαιρέθηκαν από τους παλαιούς ιστούς. 
• Τοποθέτηση συρµατόσχοινου στο ίδιο ύψος από το έδαφος (~10,00m) µε το υφιστάµενο. 

 

Στην προσφορά  του αναδόχου  και χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση στον ∆ήµο, 
περιλαµβάνονται: 

• Τα υλικά –εξαρτήµατα  και ο εξοπλισµός, που θα απαιτηθεί για τις εργασίες αυτές. 
• Οι αµοιβές των υπαλλήλων, του αναδόχου, καθώς η ασφάλιση τους. 
• Το κόστος χρήσης και λειτουργίας των οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος.  
• Το κόστος έκδοσης οποιασδήποτε άδειας, τυχόν απαιτηθεί, για την εκτέλεση των εργασιών. 
• Η βεβαίωση στατικής επάρκειας στην οποία θα αποδεικνύεται ότι οι νέοι ιστοί οδοφωτισµού 

θα πρέπει, εκτός από τα φορτία φωτισµού αλλά και των άλλων απαιτήσεων που απορρέουν 
από την χρήση τους, να µπορούν να φέρουν στην στέψη τους οριζόντια δύναµη της τάξης 
των 70kgr (0.70KN) η οποία να προκαλεί στο σηµείο εφαρµογή σχετική µετατόπιση ως προς 
την βάση τους µικρότερη από δυο κόµµα πέντε τις εκατό (2.5%) του ύψους τους.  ∆ηλαδή 
για ιστό οδοφωτισµού µε συνολικό κατακόρυφο µήκος L=14000mm να προκύπτει 
µετατόπιση κορυφής µικρότερη από 350mm. 
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• Η εκτοποθέτηση των ιστών και η τοποθέτηση των νέων, θα γίνει με προσοχή ώστε να μην 
προκληθεί καμία ζημιά. Οποιαδήποτε φθορά κατά την εκτοποθέτηση και μεταφορά των ιστών, θα 

βαρύνει οικονομικά τον ανάδοχο 
2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι.  

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους 
και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο 

πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) η οποία η οποία κρίνεται ως µη κανονική ήτοι: (παρ. 3 άρθρου 26 Ν.4412/2016), ήτοι: 

i. δεν πληροί τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης (παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως 
προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές), 

ii.   υπεβλήθη εκπρόθεσµα, 
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iii.   υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως συµπαιγνίας ή διαφθοράς, 
iv.  κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλή, µη δεόντως αιτιολογηµένη σύµφωνα 

µε τα  αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1.2. 
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3.  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών δηµόσια, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,  
παρουσία των συµµετεχόντων ή των εκπροσώπων τους.  Καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
Στη συνέχεια, αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, τον (υπο)φάκελο των «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» και της «Τεχνική Προσφορά», µονογράφει και καταγράφει όλα τα περιεχόµενα 
δικαιολογητικά, ανά φύλλο, στο πρακτικό. Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική 
Προσφορά» θα διενεργηθεί σε ηµεροµηνία και σε ώρα που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί στους 
συµµετέχοντες µε νεότερη πρόσκληση, παρουσία τους. 

 
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης (άρθρο 117 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 
Η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονοµική Προσφορά» µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 117 παρ. 5 του ν. 4412/2016). 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, σε κλειστή συνεδρίαση, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα προβαίνει: 
α) Στην αξιολόγηση του Τ.Ε.Υ.∆. (δικαιολογητικό συµµετοχής) και της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους  των εγγράφων της σύµβασης και καταγράφει τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου στο σχετικό πρακτικό µε σαφή αναφορά στους συµµετέχοντες των οποίων το Τ.Ε.Υ.∆. και 
οι τεχνικές προσφορές βρέθηκαν µη σύµφωνα  µε τις προδιαγραφές της διακήρυξης και για το λόγο 
αυτό αποκλεισµό τους από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 
β) Στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή 
ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο εδάφιο  α΄,  οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.4. «Ενστάσεις» της παρούσας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες 
προσφορές.  
Τα αποτελέσµατα των δύο ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται   στους προσφέροντες.  
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη 
πρόσκληση στον «προσωρινό ανάδοχο» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης  και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκοµίζονται από τον οικονοµικό φορέα («προσωρινό ανάδοχο») 
σε σφραγισµένο φάκελο µε διαβιβαστικό στην αναθέτουσα αρχή Γενικό Πρωτόκολλο ∆ήµου 
Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, 08:00 – 15:00),ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.   

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπεβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσµίας των δέκα (10) 
ηµερών, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, 
το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες 
αρχές.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
µε το ΤΕΥ∆ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού). 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για µεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο 
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Υπεύθυνης ∆ήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά τη δήλωση 
και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως εκπτώτου.  
Επισηµαίνεται ότι: Η αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, 

µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για την 
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της µεγαλύτερης 
ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση της µικρότερης ποσότητας. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω 
εισήγηση ενσωµατώνεται στην ως άνω απόφαση. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
κλπ. επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες, κοινοποιώντας του 
σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
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103 για τον  προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Ενστάσεις – ∆ικαστική Προστασία 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε 
προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 
ένστασης της προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη 
τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 36 του π.δ.18/1989 (Α΄8). 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να 
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αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Σελίδα 37 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Αναλυτικές λεπτοµέρειες για τις υποχρεώσεις του προµηθευτή , τον τρόπο και το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης της σύµβασης περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην συγγραφή 
υποχρεώσεων της αιτούσας ∆ιεύθυνσης 

 
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης-ασφαλιστηριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του 
συµφωνητικού.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 
ελάχιστον µε το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης προσαυξηµένο κατά εξήντα (60) ηµέρες. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται το 
συµφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό 
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση:  
Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 
Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου της προµήθειας της σύµβασης, ή στην περίπτωση της τµηµατικής παράδοσης 
αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των 
υλικών - εξαρτηµάτων που παραλήφθηκε οριστικά, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. 

∆. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα 
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5 της παρούσας, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.  

 
Ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης 
Πέραν της απαιτούµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της προηγούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολεί σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές 
διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που θα  συµβεί στον 
ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση 
του αντικειµένου της προµήθειας. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµία αποζηµίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη 
ήθελε προξενηθεί κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της προµήθειας για οποιαδήποτε φθορά ή 
απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζηµία αυτού οφειλόµενη είτε σε αµέλεια, απρονοησία 
ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.  

• Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης : 
Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει µε ασφαλιστική εταιρεία,  
ασφαλιστήριο  συµβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο και θα καταθέσει,κατά την υπογραφή της 
Σύµβασης. Το πεδίο εφαρµογής του αντικειµένου της προµήθειας,αφορά τη Λ. Βασ. Σοφίας, από το 
µουσείο Κυκλαδίτικης τέχνης έως το άγαλµα του δροµέα. 
 
Γενικοί Όροι: 
Ο Ανάδοχος, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης 
Νοµοθεσίας περί ασφαλίσεων. 

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους του  ασφαλιστηρίου. 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τη σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, 
περιορισµούς κλπ. και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης του ασφαλιστηρίου. 
Η  ασφαλιστική  σύµβαση: 

- θα έχει καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα 
- θα περιλαµβάνει  όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος 

άρθρου, 
της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών τευχών 
 

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Υλικών Ζηµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της Αστικής 
Ευθύνης προϊόντος. 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική 
οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της µεταφοράς και τοποθέτησης του αντικειµένου της 
σύµβασης, αλλά και όσων προκληθούν εξαιτίας της κακής τοποθέτησης τους, της πρόκλησης 
ατυχήµατος, από πτώση φωτιστικού, ή εξαρτήµατός του.  
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. 
Ως ελάχιστο ποσό ασφάλισης ορίζονται οι 50.000€για σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο, 100.000€ 
κατά γεγονός και 100.000€ για υλικές ζηµιές, ήτοι ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια 
ασφαλίσεως 500.000€ 
Οι ασφαλιστική εταιρία θα είναι φερέγγυα στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει  και θα 
έχει δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. 
H σύµβαση θα συνάπτεται σε ευρώ (€). 
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• ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Η Ασφάλιση θα έχει διάρκεια ένα (30) ηµερολογιακές ηµέρες.  
Σε περίπτωση πρόκλησης συµβάντος  και προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον 
ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κ.λ.π. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την 
έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα έχει έναρξη ισχύος, µε την 1η Τµηµατική Παράδοση των 
Τοποθετηµένων Ειδών. 

 
 

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του 

υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 

Ο χρόνος υλοποίησης της προµήθειας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από 
την ηµεροµηνία του χρόνου έναρξης ισχύος αυτής. 
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 130 του Ν.4412/2016): 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης (άρθρο 202 του Ν.4412/2016) 

α) Η προµήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 
ολοκληρώθηκε ο χρόνος εγγυηµένης λειτουργίας και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης και καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόµενα από την παρούσα διακήρυξη. 
 

 Γενικά περί µεταφορών -φορτοεκφορτώσεων - εργασιών και µέτρων ασφαλείας. 

Η τοποθέτηση των ειδών της προµήθειας, θα γίνει από αδειοδοτηµένους τεχνίτες (π.χ. 
ηλεκτροτεχνίτες) και µε την επίβλεψη ενός µηχανικού. Οι αµοιβές του προαναφερόµενου 
προσωπικού, καθώς και ότι έχει σχέση µε την τοποθέτηση τους, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις 
εργασίες του και για τη συµµόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνοµικές διατάξεις και 
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εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο Ανάδοχος πρέπει 
να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των εργαλείων που χρησιµοποιούνται, των 
µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και µάλιστα σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους 
και διατάξεις µονοµερώς κάθε ευθύνες για οποιαδήποτε απ' τη µη καλή εφαρµογή τους και 
συνέπεια. 

Κατά την εκτέλεση των µεταφορών και εκφορτώσεων των ειδών στην αποθήκη του ∆ήµου πρέπει 
να ληφθούν από τον προµηθευτή όλα τα αναγκαία µέτρα για αποφυγή ατυχήµατος στους 
εργαζόµενους του (εργατοτεχνικό προσωπικό του) και τους εργαζόµενους του χώρου. Οποιαδήποτε 
ζηµιά, ή βλάβη, στον εξοπλισµό και κάθε υλικό που αφορά στην συγκεκριµένη προµήθεια των 
φωτιστικών,  θα βαρύνει αποκλειστικά τον προµηθευτή Ανάδοχο. 

Το αντικείµενο της σύµβασης, που θα παραδίδεται σε αποθήκες του ∆ήµου και θα τοποθετείται στα 
σηµεία που θα υποδείξει ο ∆ήµος, θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό. Κάθε ζηµιά  που θα 
προκληθεί κατά την µεταφορά και τοποθέτηση του, τόσο στους χώρους του ∆ήµου, όσο και στις 
αποθήκες, θα βαρύνει τον προµηθευτή. 

Σε περίπτωση παράβασης, ή ατυχήµατος, είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.), είτε 
στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρµογή των 
αναφερόµενων στην παρούσα, εκείνος είναι ο µόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά. 

 Η  Υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας να 
διακόπτει τις υπηρεσίες και να καλεί τον Ανάδοχο να συµµορφωθεί σχετικά. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης  ο οικονοµικός φορέας ο ανάδοχος  θα τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νοµοθεσίας που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του ν.4412/16 καθώς και  το άρθρο 18 
του Ν. 4412/2016. 

Ο προµηθευτής δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το ∆ήµο. Και ευθύνεται προσωπικώς, αυτός 
µόνον αποκλειόµενης κάθε ευθύνης του ∆ήµου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συµβάσεως 
ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από 
οποιοδήποτε λόγο 

4.4 Τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.    

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
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µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 
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5.ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Αναλυτικές λεπτοµέρειες για τις υποχρεώσεις του προµηθευτή , τον τρόπο και το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης της σύµβασης περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην συγγραφή 
υποχρεώσεων της αιτούσας ∆ιεύθυνσης 

 
ΑΡΘΡΟ 5.1 
Παραλαβή υλικών – υπηρεσιών επισκευής  

  

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες και 
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και του όρους της Μελέτης 
της αιτούσας ∆/νσης και συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ως άνω 
Νόµου. 
2. Συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά 
τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου. 
  
3. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµερες από την ηµεροµηνία 

ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
4. Τόπος υλοποίησης του αντικειµένου στης σύµβασης, ορίζεται επί της οδού Βασιλίσσης 

Σοφίας , τα σηµεία θα υποδειχθούν από τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρολογικού. 
5. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στα σχετικά Παραρτήµατα και τους όρους της παρούσας, δύναται δε να καλείται να παραστεί 
και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής α) είτε 
παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή /και παραδοτέα εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύµβασης χωρίς έγκριση / απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχοµένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.  

6. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης 
και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 
τις σχετικές ανάγκες.  

7. Για την εφαρµογή της παρ. 5 ορίζονται τα ακόλουθα: α) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 
οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη των 
οριζοµένων στο άρθρο 5.5 της παρούσας.  

8. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παρ. 4 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παρ. 5, θεωρείται ότι η παραλαβή 
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έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
9. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο 
πρόεδρος και τα µέλη της παραγράφου 2. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.2. 
Παρακολούθηση Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών τοποθέτησης 

1. Αρµόδια υπηρεσία: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του συµφωνητικού της Σύµβασης και η 
διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία - ∆/νση Ηλεκτρολογικού - σε 
συνεργασία µε τις Επιτροπές Παραλαβής που συγκροτούνται γι’ αυτό το σκοπό σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
άρθρων 208, 219 και 220 του Ν. 4412/2016. 
2. Αρµοδιότητες υπηρεσίας: Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο όργανο για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου 
και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
3. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως 
επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 
συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους 
της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει 
έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.3 
Παράταση συµβατικού χρόνου παράδοσης  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείµενο της σύµβασης µέσα στα χρονικά όρια 
και µε τον τρόπο που ορίζουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5.1 της παρούσας.  
2. Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης της προµήθειας των αγαθών µπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (παρ.1 άρθρου 206 Ν.4412/2016):  
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 “Τροποποίηση σύµβασης” του Ν.4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συµφωνεί ο Ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 
παράδοσης. 
3. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
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4. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου. 
5. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
εκπρόθεσµης παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του επόµενου άρθρου της παρούσας. 
6. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, 
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
8. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 
Παράταση διάρκειας σύµβασης (παρ.2 άρθρου 217 του Ν.4412/2016) 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 
διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου2. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.4. 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας – Ποινικές Ρήτρες  

 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας: 
Α. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της 
παρούσας, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσµα. 
Β. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
Γ. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση, παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
∆. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. 
Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016) 

                                                           
2 Η ως άνω περίπτωση αφορά σε παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -
τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
Ποινικές Ρήτρες: 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες 
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.5 
Απόρριψη συµβατικών υλικών – Απόρριψη Παραδοτέου – Αντικατάσταση 

Απόρριψη συµβατικών υλικών: 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, 
µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα 
σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν 
ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
Απόρριψη παραδοτέου: 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών µε απόφαση 
του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών µε άλλες, που να 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και 
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. (άρθρο 
220 παρ.1 Ν.4412/16) 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. (άρθρο 220 παρ.2 Ν.4412/16) 
 

ΑΡΘΡΟ 5.6. 
Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις  

 
Τρόπος πληρωµής: 
Η πληρωµή της συµβατικής αξίας δύναται να γίνει και τµηµατικά και θα πραγµατοποιείται µε την 
εξόφληση του 100% του εκάστοτε τιµολογίου, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την 
έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο.  
Το κόστος που αφορά το περιγραφόµενο άρθρο , καθώς και η αξία του υλικού και το και το κέρδος 
του οικονοµικού φορέα, εµπεριέχονται στην τιµή της προσφοράς του 
 
II. ∆ικαιολογητικά πληρωµής 
Για την πληρωµή του τιµήµατος έκαστης Εκτελεστικής Σύµβασης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα 
εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση (προµήθεια ή/και υπηρεσία): 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη/Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 5.1 της παρούσας.  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν  
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενηµερότητας και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.  
III. Εξόφληση τιµήµατος 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο µέσα σε είκοσι εννέα (29) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για την πληρωµή εγγράφου στην 
Υπηρεσία, άλλως από τις ηµεροµηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της 
παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος 
προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση µη τήρησης της ανωτέρω προθεσµίας τότε η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσµίες αποστολής 
δικαιολογητικών δηµοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου 
πληρωµής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. 
∆απάνες - Κρατήσεις: 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις εξής κρατήσεις: 
α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η 
κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συµπληρωµατικής 
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δηµόσιας σύµβασης, προ φόρων και κρατήσεων, (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191 
ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
ε) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιµολογίου.  
 
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
 

ΑΡΘΡΟ 5.7 
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

 
Προµήθεια: 
Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη Σύµβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου εφόσον δε 
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε αυτά µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα 
σχετικά άρθρα της παρούσας.  
 
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας.  
 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της Σύµβασης που έχει υπογράψει. 
 
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 
αποκλεισµός του από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
 
Υπηρεσία: 
Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη Σύµβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε Σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη 
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η 
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσµίας συµµόρφωσης.  
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ΑΡΘΡΟ 5.8 
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης  

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή 
την εφαρµογή της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρµογή 
των άρθρων 5.7 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου», 5.1 «Παραλαβή υλικών – Υπηρεσιών 
Επισκευής», 5.4 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας-Ποινικές ρήτρες» και 5.5 
«Απόρριψη συµβατικών υλικών - Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση» καθώς και κατ' 
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον 
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
αρµόδιο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β) και δ) της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή 
της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Ελένη Νόνα Χρήστος Κουτσούµπας Ιωάννης Βακουντούζης 
 

 
 
 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   

TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΘΕΜΑ:     «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων

CPV: 44212250-6 , 51100000-3 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:60.000,00€  - ΦΠΑ (24%): 14.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού, συνέταξε την παρούσα μελέτη, με

φωτισμού, της οδού Βασ. Σοφίας

τοποθετηθεί πριν από 20 και πλέον περίπου χρόνια σε διαφορετικές φάσεις από τον Δήμο, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την σημερινή αντοχή και την παρεχόμενη ασφάλεια και συνεπώς χρήζουν αντικατάστασης.

Η εναλλακτική της όποιας ενίσχυσης και συντήρησης 

με αμφίβολα αποτελέσματα.  

Οι λόγοι αυτοί, επιτάσσουν την άμεση αντικατάσταση των υπαρχόντων ιστών με νέους, ενισχυμένους, 

προκειμένου  να είναι πιο ασφαλείς για

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ   

       

ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων». 

ΦΠΑ (24%): 14.400,00€ - ΣΥΝΟΛΟ:74.400,00€ Κ.Α.  

Η Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού, συνέταξε την παρούσα μελέτη, με σκοπό την αντικατάσταση των ιστών 

φωτισμού, της οδού Βασ. Σοφίας. Οι ιστοί είναι πολύ παλαιοί (και διαφόρων τύπων) καθώς είχαν 

τοποθετηθεί πριν από 20 και πλέον περίπου χρόνια σε διαφορετικές φάσεις από τον Δήμο, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την σημερινή αντοχή και την παρεχόμενη ασφάλεια και συνεπώς χρήζουν αντικατάστασης.

νίσχυσης και συντήρησης των ιστών θα ήταν ασύμφορη, 

Οι λόγοι αυτοί, επιτάσσουν την άμεση αντικατάσταση των υπαρχόντων ιστών με νέους, ενισχυμένους, 

είναι πιο ασφαλείς για τα επόμενα χρόνια.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
Σελίδα 49 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

  

Κ.Α.  7335.008/Φ.20 

αντικατάσταση των ιστών 

είναι πολύ παλαιοί (και διαφόρων τύπων) καθώς είχαν 

τοποθετηθεί πριν από 20 και πλέον περίπου χρόνια σε διαφορετικές φάσεις από τον Δήμο, με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την σημερινή αντοχή και την παρεχόμενη ασφάλεια και συνεπώς χρήζουν αντικατάστασης. 

θα ήταν ασύμφορη, τεχνικά επικίνδυνη και 

Οι λόγοι αυτοί, επιτάσσουν την άμεση αντικατάσταση των υπαρχόντων ιστών με νέους, ενισχυμένους, 
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 Το αντικείμενο της μελέτης, αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας με τοποθέτηση τηλεσκοπικών 

ιστών, στην Λεωφόρο  Βασιλίσσης Σοφίας. 

Οι ιστοί θα τοποθετηθούν στις θέσεις ήδη υπαρχόντων ιστών οδοφωτισμού και θα διαθέτουν προσαρμογή 

(τύπου βραχίονα) για στήριξη φωτιστικού σώματος βραχίονα. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ (14m) (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ) 

 

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση καλωδίων και τοποθέτηση  χαλύβδινου σιδηροϊστού, ο οποίος  θα 

αποτελείται από :  

 

1. Τρία μέρη χαλυβδοσωλήνων συνεχούς ραφής. 
Το πρώτο στέλεχος αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα  Φ203 χιλ. σε πάχος 5 χιλ. και μήκος 6000 χιλ., το 

δεύτερο στέλεχος αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα Φ168,3 χιλ. σε πάχος 5 χιλ.  και μήκος  6000 χιλ. και το 

τρίτο στέλεχος αποτελείται από χαλυβδοσωλήνα Φ139,7 χιλ. σε 4 χιλ. πάχος και μήκος 2000 χιλ.  

Για την ένωση των δύο σιδηροσωλήνων εκείνος της μικρότερης διατομής θα εισέρχεται στο μεγαλύτερο 

κατ’ ελάχιστο 100mm. 

 

Στο πρώτο στέλεχος του ιστού και σε ύψος περίπου 700 χιλ. από το έδαφος θα υπάρχει θυρίδα για την 

τοποθέτηση ακροκιβωτίου (γκοφρέ) .Τα άκρα της θυρίδας αυτής θα πρέπει να έχουν επεξεργαστεί και 

λειανθεί πολύ καλά, έτσι ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί του προσωπικού κατά την τοποθέτηση του 

ακροκιβωτίου ή τις επισκέψεις συντήρησης του δικτύου στο οποίο θα ενταχθεί κάθε σιδηροϊστός. Η θυρίδα 
θα κλείνει με πορτάκι πάχους περίπου 4mm, το οποίο θα εφαρμόζει στα άκρα της με ανοχή μικρότερη του 

1mm, θα ασφαλίζεται δε με κλειδαριά. Υποχρεωτικά, το πορτάκι θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με αλυσίδα 

μικρού μήκους (περίπου 200 mm), τοποθετημένη στο εσωτερικό αυτού και με τρόπο τέτοιο που δε θα 

εμποδίζεται η είσοδος του γκοφρέ, έτσι ώστε να αποτρέπεται η απώλειά του. 

Στο ύψος της θυρίδας, πλάϊ σε αυτήν, θα ανοιχτεί οπή αναλόγων διαστάσεων για ορειχάλκινο κοχλία 4 mm 

με τέσσερα περικόχλια (παξιμάδια) και δύο ροδέλες για τη γείωση. Σε ύψος περίπου 4m από τη βάση του 

ιστού και στην αντίθετη πλευρά από τη θυρίδα θα ανοιχτεί οπή διαμέτρου 12mm για τη διέλευση 

καλωδίου τροφοδοσίας υλικών εορταστικού στολισμού. 

2. Πλάκα έδρασης διαστάσεων 500Χ500 σε πάχος 20 χιλ. φέρει κεντρική οπή Φ70 χιλ. για τη διέλευση 

καλωδίων και του αγωγού γείωσης. Οι οπές της θα είναι προσαρμοσμένες ώστε να τοποθετηθεί πάνω στα 
υφιστάμενα αγκύρια. Οι συγκεκριμένες οπές, θα είναι ελλειψοειδείς περιφερειακές, με διαστάσεις 60 x 30 

mm και θα χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του ιστού στον κλωβό (βάση) αγκύρωσής του μέσω 

κοχλιωτών ήλων (μπουλονιών). 

Περιμετρικά του ιστού και πάνω στην πλάκα έδρασηςσυγκολλούνται ενισχυτικά τέσσερις χαλύβδινες 

τριγωνικές αντηρίδες 200 x 100 πάχους 10 χιλ. 

Σημειώνεται τέλος ότι θα εξετασθεί η εντελώς κάθετη συγκόλλησή τους επί των πλακών έδρασης. Σε 

περίπτωση απόκλισης, ο ιστός θα επιστρέφεται προς αντικατάσταση. Ο ιστός θα περαστεί αρχικά με αστάρι 
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(primer) 2 συστατικών και στην συνέχεια θα βαφτεί με υγρή ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL 6009 

(κυπαρισσί)σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Οι νέοι ιστοί οδοφωτισμού θα πρέπει, εκτός από τα φορτία φωτισμού αλλά και των άλλων απαιτήσεων που 

απορρέουν από την χρήση τους, να μπορούν να φέρουν στην στέψη τους οριζόντια δύναμη της τάξης των 

70kgr (0.70KN) η οποία να προκαλεί στο σημείο εφαρμογής σχετική μετατόπιση ως προς την βάση τους 
μικρότερη από δυο κόμμα πέντε τις εκατό (2.5%) του ύψους τους.  Δηλαδή για ιστό οδοφωτισμού με 

συνολικό κατακόρυφο μήκος L=14000mm να προκύπτει μετατόπιση κορυφής μικρότερη από 350mm.  

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα αποδεικνύεται με βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη 
από διπλωματούχο μηχανικό και θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 

Η τοποθέτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Αποξήλωση των ιστών φωτισμού, της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, (από το μουσείο Κυκλαδίτικης τέχνης 

έως το άγαλμα του δρομέα) που έχουν υποστεί κάμψη και που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση 
Ηλεκτρολογικού. 

• Μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου (Πάροδος Λ. Αθηνών 65Α (όπισθεν LADA), ή 

κατόπιν εντολής από την αποθήκη στην Αγ. Άννης 52 και Σαλαμινίας.).  

• Αποσύνδεση υφιστάμενων συρματόσκοινων, φωτιστικών και των καλωδίων. 

• Μεταφορά παράδοση  και τοποθέτηση των νέων ιστών στα αντίστοιχα σημεία, με οχήματα του 

αναδόχου. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν στις ίδιες βάσεις. 

• Στους ιστούς θα τοποθετηθεί ο βραχίονας (αν δεν είναι προεγκατεστημένος), τα καλώδια εντός των 

ιστών και το ακροκιβώτιο (γκοφρέ). Δηλαδή τα καλώδια θα συνδεθούν στο γκοφρέ, εντός του ιστού 

και από εκεί έως το φωτιστικό. 

• Σύνδεση των φωτιστικών που αφαιρέθηκαν από τους παλαιούς ιστούς. 

• Τοποθέτηση συρματόσχοινου στο ίδιο ύψος από το έδαφος (~10,00m) με το υφιστάμενο. 

 

Στην προσφορά  του αναδόχου  και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο, 
περιλαμβάνονται: 

• Τα υλικά –εξαρτήματα  και ο εξοπλισμός, που θα απαιτηθεί για τις εργασίες αυτές. 

• Οι αμοιβές των υπαλλήλων, του αναδόχου, καθώς η ασφάλιση τους. 

• Το κόστος χρήσης και λειτουργίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος. 

• Το κόστος έκδοσης οποιασδήποτε άδειας, τυχόν απαιτηθεί, για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η επί ποινή αποκλεισμούβεβαίωση στατικής επάρκειας στην οποία θα αποδεικνύεται ότι οι νέοι 

ιστοί οδοφωτισμού θα πρέπει, εκτός από τα φορτία φωτισμού αλλά και των άλλων απαιτήσεων 

που απορρέουν από την χρήση τους, να μπορούν να φέρουν στην στέψη τους οριζόντια δύναμη της 

τάξης των 70kgr (0.70KN) η οποία να προκαλεί στο σημείο εφαρμογή σχετική μετατόπιση ως προς 

την βάση τους μικρότερη από δυο κόμμα πέντε τις εκατό (2.5%) του ύψους τους.  Δηλαδή για ιστό 

οδοφωτισμού με συνολικό κατακόρυφο μήκος L=14000mm να προκύπτει μετατόπιση κορυφής 

μικρότερη από 350mm. 

• Η εκτοποθέτηση των ιστών και η τοποθέτηση των νέων, θα γίνει με προσοχή ώστε να μην 
προκληθεί καμία ζημιά. Οποιαδήποτε φθορά κατά την εκτοποθέτηση και μεταφορά των ιστών, θα 

βαρύνει οικονομικά τον ανάδοχο. 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου: 

Ο Ανάδοχος, κατ΄ ελάχιστον, θα διαθέσει για τον Δήμο τα παρακάτω:  
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• Ένα (1) Καλαθοφόρο όχημα με οδηγούς - αδειούχους χειριστές μηχανημάτων. 

• Ένα (1) Γερανοφόρο όχημα με οδηγό - αδειούχο χειριστή. 

• Ένα (1) Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη. 

• Ένα (1) Βοηθό Ηλεκτρολόγο. 

• Ένα (1) Ανειδίκευτο Εργάτη. 

• Ένα (1) Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

 

 

Προκειμένου για την πιστοποίηση των εργασιών ο ανάδοχος θα διαθέτει, κατ΄ελάχιστον, τα παρακάτω: 

• ISO 9001 ( πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας). 

• ISO 14001 (πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 
 

Υποχρεώσεις Δήμου: 

• Υπόδειξη των σημείων εκτέλεσης των εργασιών. 

 

             

   Αθήνα,  09 / 09  / 2020 

 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ (14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ 
(14m) (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ)

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• Αποξήλωση των ιστών φωτισμού, της Λ. 

Βασιλίσσης Σοφίας, (από το μουσείο 

Κυκλαδίτικης τέχνης έως το άγαλμα του 

δρομέα) που έχουν υποστεί κάμψη και που θα 

υποδειχθούν από τη Διεύθυνση 

Ηλεκτρολογικού. 

• Μεταφορά και παράδοση της 
Δήμου (Πάροδος Λ. Αθηνών 65Α (όπισθεν 

ή κατόπιν εντολής από την αποθήκη στην Αγ. 

Άννης 52 και Σαλαμινίας.).  

• Αποσύνδεση υφιστάμενων συρματόσκοινων, 

φωτιστικών και των καλωδίων. 

• Μεταφορά παράδοση  και τοποθέτηση των 
νέων ιστών στα αντίστοιχα σημεία, με οχήματα 

του αναδόχου. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν 

της βάσεις. 

• Της ιστούς θα τοποθετηθείο βραχίονας (αν δεν 

είναι προεγκατεστημένος), τα καλώδια εντός 

των ιστών και το ακροκιβώτιο (γκοφρέ). Δηλαδή 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ (14m) (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ)
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ 
) (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ) 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

  

Αποξήλωση των ιστών φωτισμού, της Λ. 

από το μουσείο 

Κυκλαδίτικης τέχνης έως το άγαλμα του 

που έχουν υποστεί κάμψη και που θα 

υποδειχθούν από τη Διεύθυνση 

 αποθήκες του 
(όπισθεν LADA), 

ή κατόπιν εντολής από την αποθήκη στην Αγ. 

ων συρματόσκοινων, 

Μεταφορά παράδοση  και τοποθέτηση των 
νέων ιστών στα αντίστοιχα σημεία, με οχήματα 

του αναδόχου. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν της 

ιστούς θα τοποθετηθείο βραχίονας (αν δεν 

τα καλώδια εντός 

των ιστών και το ακροκιβώτιο (γκοφρέ). Δηλαδή 

  

ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
Σελίδα 53 

(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ)  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
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τα καλώδια θα συνδεθούν στο γκοφρέ, εντός 

του ιστού και από εκεί έως το φωτιστικό. 

• Σύνδεση των φωτιστικών που αφαιρέθηκαν από 

της παλαιούς ιστούς. 

• Τοποθέτηση συρματόσχοινου στο ίδιο ύψος 
από το έδαφος (~10,00m) με το υφιστάμενο. 

Στην προσφορά  του αναδόχου  και χωρίς 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο, 
περιλαμβάνονται: 

• Τα υλικά –εξαρτήματα  και ο εξοπλισμός, που 

θα απαιτηθεί για της εργασίες αυτές. 

• Οι αμοιβές των υπαλλήλων, του αναδόχου, 

καθώς η ασφάλιση της. 

• Το κόστος χρήσης και λειτουργίας των 
οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος.  

• Το κόστος έκδοσης οποιασδήποτε άδειας, τυχόν 

απαιτηθεί, για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Τα υλικά –εξαρτήματα  και ο εξοπλισμός, που 

θα απαιτηθεί για της εργασίες αυτές. 

• Η επί ποινή αποκλεισμού, βεβαίωση στατικής 
επάρκειας στην οποία θα αποδεικνύεται ότι οι 

νέοι ιστοί οδοφωτισμού θα πρέπει, εκτός από 

τα φορτία φωτισμού αλλά και των άλλων 

απαιτήσεων που απορρέουν από την χρήση της, 

να μπορούν να φέρουν στην στέψη της 

οριζόντια δύναμη της τάξης των 70kgr (0.70KN) 

η οποία να προκαλεί στο σημείο εφαρμογή 

σχετική μετατόπιση ως της την βάση της 

μικρότερη από δυο κόμμα πέντε της εκατό 
(2.5%) του ύψους της.  Δηλαδή για ιστό 

οδοφωτισμού με συνολικό κατακόρυφο μήκος 

L=14000mm να προκύπτει μετατόπιση κορυφής 

μικρότερη από 350mm. 

• Η εκτοποθέτηση των ιστών και η τοποθέτηση 

των νέων, θα γίνει με προσοχή ώστε να μην 

προκληθεί καμία ζημιά. Οποιαδήποτε φθορά 

κατά την εκτοποθέτηση και μεταφορά των 
ιστών, θα βαρύνει οικονομικά τον ανάδοχο. 

  

Β.    Γενικοί Όροι – Υποχρεώσεις: 

• Η Χρονική διάρκειας υλοποίησης της 
προμήθειας και της τοποθέτησης των ιστών,  

ορίζεται σε (15) ημερολογιακές ημέρες, από 

την ημερομηνία ανάρτησης του 

συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 

  

• Το απασχολούμενο Τεχνικό Προσωπικό που 

θα ασχοληθεί  στην συγκεκριμένη σύμβαση, 

θα δηλωθεί και θα είναι ασφαλισμένο. Ο 

Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και 
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υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων 

απασχοληθούν με την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου 

και ασφαλισμένων, σε οποιοδήποτε κατά το 

νόμο ασφαλιστικό φορέα. 

• Ότι αναφέρεται της τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης, συμπεριλαμβάνεται στην τελική 

τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα 

εμπεριέχεται στην οικονομική προσφορά του 

διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα. 

  

• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και 

Υλικών Ζημιών, συμπεριλαμβανομένης και της 

Αστικής Ευθύνης προϊόντος. Ως ελάχιστο ποσό 

ασφάλισης ορίζονται οι 50.000€για σωματικές 

βλάβες κατ’ άτομο, 100.000€ κατά γεγονός και 

100.000€ για υλικές ζημιές, ήτοι ανώτατο όριο 

ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφαλίσεως 
500.000€ Η Ασφάλιση θα έχει διάρκεια ένα 

(30) ημερολογιακές ημέρες.  
Και γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 
19 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
 

  

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ                                                                                                                                                     

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ       

ΘΕΜΑ:     «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων». 

CPV: 44212250-6 , 51100000-3 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:60.000,00€  - ΦΠΑ (24%): 14.400,00€ - ΣΥΝΟΛΟ:74.400,00€  Κ.Α.7335.008/Φ.20 

        

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στην οικονοµική προσφορά του/των αναδόχων  θα περιλαµβάνονται τα κόστη της προµήθειας ιστών και των εργασιών, 
που αναφέρονται στη µελέτη. 
 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΥΛΙΚΟ (€) 

 

Μερικό σύνολο 
Υλικών (€) 

CPV:44212250-6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

 (€ ) 

Μερικό σύνολο 
Υπηρεσιών (€) 

CPV:51100000-3 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ + 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(€) 

1 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (14m) 

(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ) 

1 
Τεμάχι

α 
60 830 49.800,00 170 10.200,00 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 60.000,00 

ΦΠΑ 24% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ με ΦΠΑ 74.400,00 
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Παρατηρήσεις: 

Ότι αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και γενικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,  

συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα εμπεριέχεται στην προσφορά του 

διαγωνιζόμενου. 

                                                                                                                                                      Αθήνα,   09/ 09 / 2020 

 

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

 

                                                     ΣΥΓΓΡΑΦΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ   

TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ:     «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων

CPV: 44212250-6 , 51100000-3 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:60.000,00€  - ΦΠΑ (24%): 14.

 

 

 

Άρθρο 1ο: Αναθέτουσα αρχή: 

Δήμος Αθηναίων. 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο. 

Το Αντικείμενο της σύμβασης είναι : 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται συνοπτικός διαγωνισμός (Άρ.117/Ν.4412), με σκοπό την προμήθεια 

και τοποθέτηση ιστών φωτισμού του Δήμου, 

Η προμήθεια έχει  τίτλο: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων
την  προμήθεια και  τοποθέτηση σιδηροϊστών 14

 

Άρθρο 3ο: Κριτήριο Ανάθεσης. 

Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής.

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ   

       

ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων». 

ΦΠΑ (24%): 14.400,00€ - ΣΥΝΟΛΟ:74.400,00€ Κ.Α.  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

είναι :  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται συνοπτικός διαγωνισμός (Άρ.117/Ν.4412), με σκοπό την προμήθεια 

και τοποθέτηση ιστών φωτισμού του Δήμου, σε σημεία του Δήμου Αθηναίων. 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων
και  τοποθέτηση σιδηροϊστών 14m (Τηλεσκοπικών). 

Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής. 

 

ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
Σελίδα 58 

  

Κ.Α.  7335.008/Φ.20 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται συνοπτικός διαγωνισμός (Άρ.117/Ν.4412), με σκοπό την προμήθεια 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων» και αφορά 
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Προσφορές θα  υποβληθούν και η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το ένα άρθρο που περιγράφεται 

παρακάτω και αφορά τον διαγωνισμό. 

 

Περίπτωση ισοδύναμων προσφορών: 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ο προμηθευτής, επιλέγεται με κλήρωση. 

Η κλήρωση θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων, εφόσον το επιθυμούν. 

 

Άρθρο 4ο.Ισχύουσες διατάξεις Νομοθεσίας: 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

- Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

   Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»., όπως ισχύει. 

- Του 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

- Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής  

  Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 5ο. Συμβατικά Στοιχεία: 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές με Περιγραφή Εργασιών και αιτιολόγηση. 

2. Πίνακας Συμμόρφωσης. 

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Άρθρο 6ο. Στοιχεία Διαδικασίας – Κατάθεση Προσφορών: 

 

Η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, Άρθρο 117. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάση τιμής για το σύνολο όλων των άρθρων.  

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά τον τύπο, την ποσότητα και το κόστος σύμφωνα με τον 

πίνακα του Προϋπολογισμού και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θα έχει διάρκεια  

τουλάχιστον έξι (2) μήνες. 
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Με την κατάθεση της προσφοράς του θα καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού και βεβαίωση στατικής 

επάρκειας του ιστού, σύμφωνα με τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών και του φύλου 

συμμόρφωσης, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό και θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά. 

 

 

Άρθρο 7ο.Τόπος και Χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης – Διάρκεια της Σύμβασης: 

 

- Ο τόπος υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, είναι επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, τα σημεία 

τοποθέτησης θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού. 

-Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ 

(άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).  

- Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, από την ανάρτηση της 

Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

Άρθρο 8ο.  Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης: 

 

Η βεβαίωση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 

4412/2016 και  μέσα στον οριζόμενο από τα τεύχη χρόνο.  

  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, η επιτροπή παραλαβής 

παραλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της αν είναι κατάλληλο ή όχι για 

τη χρήση .  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/16.  

 

 

 

 

 

Άρθρο 9ο.  Πληρωμή Προμηθευτή: 

 

Η πληρωμή της αξίας, της υπηρεσίας, θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή, δύναται ναγίνει και τμηματικά, σύμφωνα με την εκάστοτε παράδοση και τοποθέτηση, του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

Το κόστος που αφορά το περιγραφόμενο άρθρο, καθώς και η αξία του υλικού και το κέρδος του 

οικονομικού φορέα, εμπεριέχονται στην τιμή της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 10ο.   Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 
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Ο Προμηθευτής  υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ 24% βαρύνει τον Δήμο Αθηναίων. 

 

 

Άρθρο 11ο .Οικονομική  Προσφορά: 

Οι οικονομικές προσφορές, που θα κατατεθούν, θα είναι υποχρεωτικά επί του συνόλου των άρθρων και θα 

συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Προμήθεια των τηλεσκοπικών σιδηροϊστών φωτισμού, ύψους 14m. 

• Αποξήλωση των ιστών φωτισμού, της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, που έχουν υποστεί κάμψη και που θα 

υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού. 

• Μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου (Πάροδος Λ. Αθηνών 65Α (όπισθεν LADA), ή 

κατόπιν εντολής από την αποθήκη στην Αγ. Άννης 52 και Σαλαμινίας.).  

• Αποσύνδεση υφιστάμενων συρματόσκοινων, φωτιστικών και των καλωδίων. 

• Μεταφορά παράδοση  και τοποθέτηση των νέων ιστών στα αντίστοιχα σημεία, με οχήματα του 

αναδόχου. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν στις ίδιες βάσεις. 

• Στους ιστούς θα τοποθετηθείο βραχίονας (αν δεν είναι προεγκατεστημένος), τα καλώδια εντός των 

ιστών και το ακροκιβώτιο (γκοφρέ). Δηλαδή τα καλώδια θα συνδεθούν στο γκοφρέ, εντός του ιστού 

και από εκεί έως το φωτιστικό. 

• Σύνδεση των φωτιστικών που αφαιρέθηκαν από τους παλαιούς ιστούς. 

• Τοποθέτηση συρματόσχοινου στο ίδιο ύψος από το έδαφος (~10,00m) με το υφιστάμενο. 

 

Στην προσφορά  του αναδόχου  και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο, 
περιλαμβάνονται: 

• Τα υλικά –εξαρτήματα  και ο εξοπλισμός, που θα απαιτηθεί για τις εργασίες αυτές. 

• Οι αμοιβές των υπαλλήλων, του αναδόχου, καθώς η ασφάλιση τους. 

• Το κόστος χρήσης και λειτουργίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος.  

• Το κόστος έκδοσης οποιασδήποτε άδειας, τυχόν απαιτηθεί, για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η βεβαίωση στατικής επάρκειας στην οποία θα αποδεικνύεται ότι οι νέοι ιστοί οδοφωτισμού θα 

πρέπει, εκτός από τα φορτία φωτισμού αλλά και των άλλων απαιτήσεων που απορρέουν από την 
χρήση τους, να μπορούν να φέρουν στην στέψη τους οριζόντια δύναμη της τάξης των 70kgr 

(0.70KN) η οποία να προκαλεί στο σημείο εφαρμογή σχετική μετατόπιση ως προς την βάση τους 

μικρότερη από δυο κόμμα πέντε τις εκατό (2.5%) του ύψους τους.  Δηλαδή για ιστό οδοφωτισμού 

με συνολικό κατακόρυφο μήκος L=14000mm να προκύπτει μετατόπιση κορυφής μικρότερη από 

350mm. 

• Η εκτοποθέτηση των ιστών και η τοποθέτηση των νέων, θα γίνει με προσοχή ώστε να μην 

προκληθεί καμία ζημιά. Οποιαδήποτε φθορά κατά την εκτοποθέτηση και μεταφορά των ιστών, θα 

βαρύνει οικονομικά τον ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 12ο: Εγγυήσεις, σύμφωνα με το αρ.72 του Ν.4412/16. 

 

• ΕγγύησηΣυμμετοχής: 
Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας οφείλει, να προσκομίσει «εγγύηση συμμετοχής» ύψους 2%, επί της 

εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ 24% (άρθρο 72 παρ 2 του Ν. 4412/2016). Δηλαδή: 

1.200,00€ 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. 

• Εγγύηση καλήςεκτέλεσης: 
Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά 2 μήνες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της 

προμήθειας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 13ο.   Κριτήριο Ποιοτικής Επιλογής - Τεχνική Ικανότητα: 

Ο Προμηθευτής, κατ΄ ελάχιστον, θα διαθέσει για τον Δήμο τα παρακάτω: 

• Ένα (1) Καλαθοφόρο όχημα με οδηγούς - αδειούχους χειριστές μηχανημάτων. 

• Ένα (1) Γερανοφόρο όχημα με οδηγό - αδειούχο χειριστή. 

• Ένα (1) Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη. 

• Ένα (1) Βοηθό Ηλεκτρολόγο. 

• Ένα (1) Ανειδίκευτο Εργάτη. 

• Ένα (1) Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. 

 

Προκειμένου για την πιστοποίηση των εργασιών ο ανάδοχος θα διαθέτει, κατ΄ελάχιστον, τα παρακάτω: 

• ISO 9001 ( πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας). 

• ISO 14001 (πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). 
 

Άρθρο 14ο : Γενικά περί μεταφορών -φορτοεκφορτώσεων - εργασιών και μέτρων ασφαλείας. 

Η τοποθέτηση των ειδών της προμήθειας, θα γίνει από αδειοδοτημένους τεχνίτες (π.χ. ηλεκτροτεχνίτες) και 

με την επίβλεψη ενός μηχανικού. Οι αμοιβές του προαναφερόμενου προσωπικού, καθώς και ότι έχει σχέση 

με την τοποθέτηση τους, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του 
και για τη συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, 
τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα 
απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των 
μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και 
παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνες για 
οποιαδήποτε απ' τη μη καλή εφαρμογή τους και συνέπεια. 

Κατά την εκτέλεση των μεταφορών και εκφορτώσεων των ειδών στην αποθήκη του Δήμου πρέπει να 
ληφθούν από τον προμηθευτή όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζόμενους του 
(εργατοτεχνικό προσωπικό του) και τους εργαζόμενους του χώρου. Οποιαδήποτε ζημιά, ή βλάβη, στον 
εξοπλισμό και κάθε υλικό που αφορά στην συγκεκριμένη προμήθεια των φωτιστικών,  θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον προμηθευτή Ανάδοχο. 

Το αντικείμενο της σύμβασης, που θα παραδίδεται σε αποθήκες του Δήμου και θα τοποθετείται στα σημεία 
που θα υποδείξει ο Δήμος, θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό. Κάθε ζημιά  που θα προκληθεί κατά την 
μεταφορά και τοποθέτηση του, τόσο στους χώρους του Δήμου, όσο και στις αποθήκες, θα βαρύνει τον 
προμηθευτή. 
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Σε περίπτωση παράβασης, ή ατυχήματος, είτε στο προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.), είτε στον 
εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω παράβασης η παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην 
παρούσα, εκείνος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά. 

 Η  Υπηρεσία έχει το δικαίωμα εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας να διακόπτει τις 
υπηρεσίες και να καλεί τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  ο οικονομικός φορέας ο ανάδοχος  θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/16 καθώς και  το άρθρο 18 του Ν. 4412/2016. 

Ο προμηθευτής δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο. Και ευθύνεται προσωπικώς, αυτός μόνον 

αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα 

που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

Άρθρο 15ο :  ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 

Ο Οικονομικός φορέας που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό, μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων 

Οικονομικών φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Εφόσον κάνει χρήση της 

παρούσας δυνατότητας σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, θα πρέπει να προσκομίσει 

σχετική δέσμευση των φορέων στην ικανότητα των οποίων θα  στηριχθεί για το σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 16ο : Τροποποίηση - Παράταση Σύμβασης. 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την διάρκεια της, ή να παραταθεί χρονικά σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν.4412/16, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και κατόπιν γνωμοδότησης 
της αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής.  

 

Άρθρο 17ο  : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.   

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 207 και 203 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 18ο. Έκπτωση Αναδόχου: 

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις 

διατάξεις που την διέπουν ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας, καλείται με ειδική 

πρόσκληση του Δημάρχου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές,  ή τις εντολές μέσα σε  εύλογη 
προθεσμία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 19ο.  Ανωτέρα Βία: 

Ανωτέρα βία (άρθρο 204/Ν.4412) θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί, έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε κάθε 
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Όταν ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει μέσα στον 
οριζόμενο χρόνο τα υλικά και επικαλείται ανωτέρα βία,  υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από την 
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ημερομηνία των συμβάντων τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 20ο.  Επίλυση Διαφορών: 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 19ο :  Ασφαλίσεις – Αποζηµιώσεις: 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολεί σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων αστυνομικές 
διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα  συμβεί στον ίδιο, 

στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του 

αντικειμένου της προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε 

προξενηθεί κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της προμήθειας για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών 

και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα 

αυτού ή του προσωπικού του. 

• Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης : 
Ο Ανάδοχος οφείλει - µε µέριµνα και δαπάνη του - να συνάψει µε ασφαλιστική εταιρεία,  ασφαλιστήριο  
συµβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο και θα καταθέσει,κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Το πεδίο 
εφαρµογής του αντικειµένου της προµήθειας,αφορά τη Λ. Βασ. Σοφίας, από το µουσείο Κυκλαδίτικης τέχνης 
έως το άγαλµα του δροµέα. 
 
Γενικοί Όροι: 
Ο Ανάδοχος, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης 

Νομοθεσίας περί ασφαλίσεων. 

Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους του  ασφαλιστηρίου. 
Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 
και τις ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από τη σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες 
από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. και ο 
ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα 
και πέραν από τα ποσά κάλυψης του ασφαλιστηρίου. 
Η  ασφαλιστική  σύµβαση: 

- θα έχει καταρτισθεί εγγράφως στην ελληνική γλώσσα 
- θα περιλαµβάνει  όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, 
της υπολοίπου ΕΣΥ και των λοιπών συµβατικών τευχών 
 

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Υλικών Ζηµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της Αστικής Ευθύνης 
προϊόντος. 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι 
ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, 
ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη 
διάρκεια της µεταφοράς και τοποθέτησης του αντικειµένου της σύµβασης, αλλά και όσων προκληθούν 
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εξαιτίας της κακής τοποθέτησης τους, της πρόκλησης ατυχήµατος, από πτώση φωτιστικού, ή εξαρτήµατός 
του.  
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/ εγκαταστάσεις. 
Ως ελάχιστο ποσό ασφάλισης ορίζονται οι 50.000€για σωµατικές βλάβες κατ’ άτοµο, 100.000€ κατά 
γεγονός και 100.000€ για υλικές ζηµιές, ήτοι ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια ασφαλίσεως 
500.000€ 
Οι ασφαλιστική εταιρία θα είναι φερέγγυα στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει  και θα έχει δόκιµη 
δραστηριότητα σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. 
H σύµβαση θα συνάπτεται σε ευρώ (€). 

• ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 
Η Ασφάλιση θα έχει διάρκεια ένα (30) ηµερολογιακές ηµέρες.  
Σε περίπτωση πρόκλησης συµβάντος  και προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον ανάδοχο 
τη σχετική µε τη ζηµιά κ.λ.π. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό 
αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα έχει έναρξη ισχύος, µε την 1η Τµηµατική Παράδοση των Τοποθετηµένων 
Ειδών. 
             

 Αθήνα,  09/ 09 / 2020 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:  ....................................................................................................  

Κατάστημα:  ..............................................................................................  

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………. 

 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………………………………………... 
ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………………………….3 

υπέρ του  

i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

ii. (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 

iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νση …………………………………………………… 

ατομικά και για κάθε  μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του στο διενεργούμενο 

Διαγωνισμό του Δήμου Αθηναίων για την Προμήθεια και Τοποθέτηση με τίτλο: «Αντικατάσταση ιστών 
φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων»., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σας, με ΑΔΑΜ: 

…………………… και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …/…/2020.  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την………………………………… , ή μέχρις ότου 

αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

                                                           
3
 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το 

δικαίωμα προαίρεσης και τον Φ.Π.Α. 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.3.6. της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξη της4.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε5. 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Άρθρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 

5
 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή 

της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………………………………………..…  
Κατάστηµα ………………………….…………………………………………………………… 
∆/νση (οδός – αριθµός, Τ.Κ.) …………………………………………………………….……..   
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………………  
 
Προς: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..............................................................  
ΕΥΡΩ .................................................................................................................................... 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα  και  
ανεπιφύλακτα,  παραιτούµενοι του  δικαιώµατος  της  διαιρέσεως  και  διηζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ …………….……………………………………………………6 

    υπέρ του  
i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

∆/νση…………………………………………………….ή 
ii.  (Νοµικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………......................., 

∆/νση…………………………………………………….ή 
iii.  (Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)    (πλήρη επωνυµία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        ∆/νση …………………………………………………… 
Β)     (πλήρη επωνυµία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        ∆/νση …………………………………………………… 
Γ)     (πλήρη επωνυµία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        ∆/νση …………………………………………………… 
 
ατοµικά και για κάθε  µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της 
Σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για την εκτέλεση της προµήθειας και τοποθέτησης: 
«Αντικατάσταση ιστών φωτισµού σε σηµεία του ∆ήµου Αθηναίων». Συνολικού Προϋπολογισµού: 
74.400,00€ συµπ/νου ΦΠΑ (60.000,00€ άνευ ΦΠΑ) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ……….. πράξη 
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:……………) και την υπ’ αριθµ. ………. ∆ιακήρυξή σας, µε 
Α∆ΑΜ:…………………… και την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την …/…/2020. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους 
µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 

 

 

 
                                                           
6 Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον  

Φ.Π.Α. 





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΘΕΜΑ:     «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του 

CPV: 44212250-6 , 51100000-3 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:60.000,00€  - ΦΠΑ (24%): 14.

 

Ο υπογραφόμενος…………………………………………………………………………………………………..με έδρα 

………………………………………….Δ/νση…….………………….…………Τηλ.…….………………………….,  

πλήρη γνώση των όρων, που αναφέρονται στα τεύχη της  Μελέτης, του Δήμου, τους οποίους και αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα και που αφορούν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την 

τοποθέτησης/εκτοποθέτησης, με τίτλο: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων
το Δήμο Αθηναίων, προσφέρω την  παρακάτω τιμή, 

μελέτης του Δήμου : 

     

Στην οικονοµική προσφορά του/των αναδόχων
που αναφέρονται στη µελέτη. 
 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Α.Τ. 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

1 

ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (14m) 

(ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ) 

1 Τεμάχια 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

Παρατηρήσεις: 

Ότι αναφέρεται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και γενικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές 

συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και 

διαγωνιζόμενου. 

                         -------------------------------------------------------------------------

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων

ΦΠΑ (24%): 14.400,00€ - ΣΥΝΟΛΟ:74.400,00€  Κ.Α.

Ο υπογραφόμενος…………………………………………………………………………………………………..με έδρα 

………………………………………….Δ/νση…….………………….…………Τηλ.…….………………………….,  email ……………………αφού έλαβα 

πλήρη γνώση των όρων, που αναφέρονται στα τεύχη της  Μελέτης, του Δήμου, τους οποίους και αποδέχομαι 

τα και που αφορούν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια με εργασίες 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων
το Δήμο Αθηναίων, προσφέρω την  παρακάτω τιμή, για τις ακόλουθες εργασίες και όσα προβλέπονται στα τεύχη της 

      

του των αναδόχων  θα περιλαµβάνονται τα κόστη της προµήθειας ιστών

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΥΛΙΚΟ (€) 

 

Μερικό σύνολο 
Υλικών (€) 

CPV:44212250-6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

 (€ ) 

 60   170 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% 

 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ με ΦΠΑ 

Υποχρεώσεων και γενικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές 

ι στην τελική τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού και θα εμπεριέχ

Ο Προσφέρων 

------------------------------------------------------------------------- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
Σελίδα 69 

Δήμου Αθηναίων». 

Κ.Α.7335.008/Φ.20 

Ο υπογραφόμενος…………………………………………………………………………………………………..με έδρα 

……………………αφού έλαβα 

πλήρη γνώση των όρων, που αναφέρονται στα τεύχη της  Μελέτης, του Δήμου, τους οποίους και αποδέχομαι 

προμήθεια με εργασίες 

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων» από 

και όσα προβλέπονται στα τεύχη της 

προµήθειας ιστών και των εργασιών, 

Αθηναίων. 

Μερικό σύνολο 
Υπηρεσιών (€) 

CPV:51100000-3 

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ + 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ(€) 

  

 

 

 

Αθήνα     /        /2020 

Υποχρεώσεων και γενικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,  

θα εμπεριέχεται στην προσφορά του 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(ΤΕΥ∆) 

(προς συµπλήρωση από τους οικονοµικούς φορείς) 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την Αναθέτουσα Αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ Η 
Α∆ΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής  
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ: 6013 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΙΟΣΙΩΝ 22, ΑΘΗΝΑ, 104 38 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΕΛΕΝΗ ΝΟΝΑ 
- Τηλέφωνο: 213 2082910 
- Ηλ. ταχυδροµείο: ele.nona@athens.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.cityofathens.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος δηµόσιας σύµβασης: Προμήθεια και Τοποθέτηση με τίτλο: «Αντικατάσταση ιστών 

φωτισμού σε σημεία του Δήμου Αθηναίων». 

 
 

� 44212250-6 Ιστοί 
� 51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού 

 

 

Η σύµβαση αναφέρεται σε : Προµήθεια και Υπηρεσία 

- Ένδειξη ύπαρξης τµηµάτων : ΟΧΙ 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 

 

 

 

 

 

 
α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 
 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 
 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 
 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 
-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
[.......................] 

 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[] Ναι [] Όχι 
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxii

; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 
 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 
 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

 

 

 





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Σελίδα 87 

 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 
[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Σελίδα 88 

 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
xliii

, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv 
 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xlvi

, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xlvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
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για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxx
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxix
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xl
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xli
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xlii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliii
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
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xliv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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