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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ Α
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                      
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 
Ταχ. Κώδικας: 10438 
Πληροφορίες: Αναστάσιος Χουλιαράς                     
Τηλέφωνο: 210-5245828 
Φαξ: 213-2082856 
Email : a.xouliaras@athens.gr 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ’ αριθ. 1237/2021 (Α∆Α

καθορισµού όρων διακήρυξης έγκριση

Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης
«Προµήθεια επαγγελµατικών φορητών
VHF αυτοκινήτου, µικροφώνων
ποµποδεκτών», µε κριτήριο
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Το άρθρο 58 παρ. 1β του Ν
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

3. Τους εγκριθέντες µε την ανωτέρω
Ο.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο

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

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
από οικονοµική άποψη προσφορά
αναλογικών και ψηφιακών ποµποδεκτών
ποµποδεκτών και µεταλλικών βάσεων
24.589,20€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 215895/27
                     

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              Βαθµός Ασφαλείας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ               Βαθµός Προτεραιότητας

ΣΥΝΑΨΗΣ             Χρόνος διατήρησης
                        

                      

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

(Α∆Α: 64ΦΒΩ6Μ-ΞΓΝ) Πράξη της Οικονοµικής
διακήρυξης, έγκριση τεύχους, των τεχνικών προδιαγραφών

∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού
επαγγελµατικών φορητών αναλογικών και ψηφιακών ποµποδεκτών

µικροφώνων χειρός ποµποδεκτών και µεταλλικών
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από

αποκλειστικά βάσει τιµής ανά άρθρο, συνολικού προϋπολογισµού

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

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

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

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την
άποψη προσφορά ανά άρθρο για την «Προµήθεια επαγγελµατικών
ψηφιακών ποµποδεκτών VHF, κεραιών VHF αυτοκινήτου µικροφώνων
µεταλλικών βάσεων στήριξης ποµποδεκτών», συνολικού

Π Α. 24%. 

215895/27-8-2021 

Ασφαλείας: Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: Επείγον 
διατήρησης: Πενταετία 

της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
προδιαγραφών και συγκρότησης 

συνοπτικού διαγωνισµού για την 
ψηφιακών ποµποδεκτών VHF, κεραιών 

µεταλλικών βάσεων στήριξης 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

συνολικού προϋπολογισµού 24.589,20€ 

της αυτοδιοίκησης και της 

Παραρτήµατα της σχετικής ∆ιακήρυξης της 

την ανάθεση και εκτέλεση της 
αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
Προµήθεια επαγγελµατικών φορητών 

αυτοκινήτου, µικροφώνων χειρός 
συνολικού προϋπολογισµού 
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1. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης -Χρηµατοδότηση  

 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.589,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 19.830,00€ + ΦΠΑ 24% 4.759,20€).  
 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση µε αρ. πρωτ.  123591/12-5-2021, µε την οποία 
εγκρίνεται και δεσµεύεται η δαπάνη για την «προµήθεια επαγγελµατικών ποµποδεκτών VHF, 
κεραιών VHF αυτοκινήτων, µικροφώνων χειρός ποµποδεκτών και µεταλλικών βάσεων στηρίξεως 
ποµποδεκτών» ποσού 24.589,20 για το οικονοµικό έτος 2021 στον Κ.Α. 7135.023 Φ20, η οποία 
καταχωρήθηκε µε α/α 000791 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων. 
 
2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
 

Το αντικείµενο της σύµβασης είναι η  προµήθεια ποµποδεκτών και εξοπλισµού ραδιοεπικοινωνίας 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αθηναίων. 
Η  παρεχόµενη προµήθεια κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων CPV: 31711110-7  «Ποµποδέκτες» και CPV: 32352100-6 «Μέρη εξοπλισµού 
ραδιοεπικοινωνίας και ραντάρ», αναλύεται δε ως εξής: 

Α/Α 

Άρθρου 

ΕΙΔΟΣ 

(σύμφωνα με Τεχνικές 
Προδιαγραφές) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΤΙΜΗ / ΤΕΜ  

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(€) 

1 
Φορητός επαγγελματικός   
αναλογικός και ψηφιακός  

πομποδέκτης VHF 
ΤΕΜ. 95 180,00 17.100,00 

    
Σύνολο Άρθρου 1 (άνευ 

ΦΠΑ 24%) 
17.100,00 

    ΦΠΑ 24% 4.104,00 

    
Σύνολο Άρθρου 1 (συμπ. 

ΦΠΑ 24%) 
21.204,00 

2 
Κεραία  VHF αυτοκινήτου με βάση 

“πεταλούδα” ΤΕΜ. 60 18,00 1.080,00 

    
Σύνολο Άρθρου 2 (άνευ 

ΦΠΑ 24%) 
1.080,00 

    ΦΠΑ 24% 259,20 

    
Σύνολο Άρθρου 2 (συμπ. 

ΦΠΑ 24%) 
1.339,20 

3 Μικρόφωνο χειρός για πομποδέκτη  ΤΕΜ. 50 24,00 1.200,00 

    
Σύνολο Άρθρου 3 (άνευ 

ΦΠΑ 24%) 
1.200,00 

    ΦΠΑ 24% 288,00 
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Σύνολο Άρθρου 3 (συμπ. 

ΦΠΑ 24%) 
1.488,00 

4 
Μεταλλική βάση στήριξης 

πομποδέκτη σε αυτοκίνητο 
ΤΕΜ. 50 9,00 450,00 

    
Σύνολο Άρθρου 4 (άνευ 

ΦΠΑ 24%) 
450,00 

    ΦΠΑ 24% 108,00 

    
Σύνολο Άρθρου 4 (συμπ. 

ΦΠΑ 24%) 
558,00 

 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.589,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 19.830,00+ ΦΠΑ 24% 4.759,20€).  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου περιγράφονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ της διακήρυξης. 

Η συνολική  συµβατική  διάρκεια  υλοποίησης  των εργασιών  προσδιορίζεται  σε δύο (2) µήνες από 
την ανάρτηση  της υπογεγραµµένης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής ανά άρθρο, εφόσον είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την 
παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

3.  Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις ………….. 2021, ηµέρα ………, 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 όπου εδρεύει η ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων, επί της οδού 
Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο. 

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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

4. ∆ηµοσιότητα 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καθώς και εκείνο της παρούσας Προκήρυξης θα καταχωριστούν: 

• 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 στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στον 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. 
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται  να µη 
βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες 
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,  και  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. 
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Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Προµηθειών & Αποθηκών του 
∆ήµου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail: 
a.xouliaras@athens.gr, τηλ: 210-5245828, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση Μηχανολογικού - Τµήµα Μελετών, Προγραµµατισµού, 
∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, email: 
t.mel.prog.dioik.ypost.mixanologikou@athens.gr, Πληροφορίες: Γιώργος Σιδερικούδης, τηλ. 210-
9224873, email: g.siderikoudis@athens.gr, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

7. Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή έντυπα, το αργότερο 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών.  
 
8.    Εγγυήσεις 

Εγγύηση συµµετοχής 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) 
τοις εκατό (%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. ποσού ύψους τριακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (396,60 €). 

  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 
(4%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται µέχρι και 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 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚΜΓΩ6Μ-Λ4Χ


		2021-08-30T11:54:51+0300
	Athens




