
 

 

  

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ PORTAL ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 
Αρ. Πρωτ.: 151798/30-05-2019 
 
                        

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ  ΑΘΖ ΝΑΗΧ Ν 

Γ Δ Ν Η Κ Ζ  Γ / Ν  Ζ  Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Χ Ν  

Γ/ΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΤΝΑΦΖ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ 9 Σ.Κ.104 38 

Πιεξνθνξίεο: Σνπνύδνγινπ Δπαγγειία 

Σειέθσλν: 210- 5223142 

Φαμ:210-52.28.464 

Ηι. Σαρ/κείν: e.topouzoglou@athens.gr 

           Βαζκόο Αζθάιεηαο:  Αδηαβάζκεην 

            Βαζκόο Πξνηεξαηόηεηαο: Δμ. Δπείγνλ 

            Υξόλνο Γηαηήξεζεο: 5εηία 
 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

ΑΝΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΟΤ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ & ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 2019 - CPV: 39221000-7 
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ: Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ 

ΣΙΜΗ ΤΜΦΧΝΗ ΜΔ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 
24.000,00€ ΤΜΠ.ΦΠΑ 24% 

 

ΠΡΟ:  ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Ο Γήκνο Αζελαίσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ «πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπνύ κεραληθνύ θαη κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ» γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Παηδηθώλ Δμνρώλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζηνλ 

Άγην Αλδξέα Αηηηθήο, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξώ (24.000,00€) ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξ.πξση. 149150/28-05-2019 (ΑΓΑ: 6Ο2Χ6Μ-ΛΙ0) Απόθαζε Γεκάξρνπ. 

 

Η αλάζεζε ζα γίλεη εθόζνλ ε πξνζθνξά είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε, απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηηκήο, ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο γηα ην ζύλνιν ησλ άξζξσλ. 

 

Ο ρξόλνο έλαξμεο ηζρύνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ππνγεγξακκέλεο από 

ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζύκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ (άξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη για ένα τρόνο 

 

Καηόπηλ απηώλ πξνζθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη αλάινγα, όπως 

πποβάλλοσν προσυορές, έσο ηελ Πέμπτη 06 Ηοσνίοσ 2019 και ώρα 12:00μ.μ., είηε ηδηνρείξσο, είηε κε 

ηαρπκεηαθνξά – courier, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ Γ/λζε Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ – Σκήκα 

Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ 9, Αζήλα. 1
νο

 

όξνθνο ππόςε θαο Σνπνύδνγινπ), είηε κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (Ληνζίσλ 22, 

2
νο

 όξνθνο, κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο), ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

1. Τπεύθσνη Γήλωση ηνπ λ.1599/1986 (Α'75), ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: 

α. Δεν βρίζκεηαι ζε μία από ηις καηαζηάζεις ηων άρθρων 73 & 74 ηοσ Ν.4412/2016. 

β. Δεν έτει εκδοθεί ζε βάρος ηοσ απόθαζη αποκλειζμού, ζύμθωνα με ηο άρθρο 74 ηοσ ν. 4412/2016. 

γ. Δεν έτει αθεηήζει ηις σποτρεώζεις ποσ προβλέπονηαι ζηην παρ. 2 ηοσ άρθροσ 18 ηοσ ν. 4412/2016 

δ. Δ Έλαβε πλήρη γνώζη ηης Τετνικής Περιγραθής και ηης αρμόδιας σπηρεζίας και ηις αποδέτεηαι ανεπιθύλακηα. 

ε. Η ζσμμεηοτή ηοσ δε δημιοσργεί καηάζηαζη ζύγκροσζης ζσμθερόνηων καηά ηα ειδικόηερα προβλεπόμενα ζηο 

άρθρο 24 ηοσ ν.4412/2016. 

ζη. Είναι εγγεγραμμένος ζηο ................................... Επιμεληηήριο …………….. 

2. Σετνική προσυορά ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί από ηελ αηηνύζα ππεξεζία ζηα έληππα “Σερληθή Πεξηγξαθή” ηεο παξνύζαο, πεξηγξάθνληαο αθξηβώο πώο 

νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνύληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 
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δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηα ζηνηρεία απηά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειόιεηα ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθώο αλαθεξόκελα ζην σο άλσ έληππν 

θαη 

3. Οικονομική Προσυορά  (Να ζπκπιεξσζεί ην ζπλεκκέλν έγγξαθν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).  

 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θξίλεηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο από ηνλ Πξνζσξηλό Αλάδνρν θαη θαηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. 

Ο Πξνζσξηλόο Αλάδνρνο, κεηά από απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα από ηα νπνία λα πξνθύπηνπλ αθελόο ε 

λόκηκε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη αθεηέξνπ νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ, νη νπνίνη 

θαη ηνλ δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο), Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ηειεπηαίνπ 3κήλνπ), 

Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) ελεκεξόηεηαο, Πηζηνπνηεηηθό 

εγγξαθήο ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα, Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο (ηειεπηαίνπ 3κήλνπ), όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα 

από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

 

 Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη από ην Σκήκα Παηδηθώλ Δμνρώλ ηεο Γ/λζεο Παηδηθήο Ηιηθίαο, Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, θ. Μ. Γηαθνπκήο, Σει: 2132082562, θ.Κπηίδεο ηει.:2105277562 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, email: m.giakoumis@athens.gr, s.kytidis@athens.gr.  

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξόκελνη από ηε Γ/λζε 

Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ, Σκήκα Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Κ. Παιαηνιόγνπ 9, 

θα Δ. Σνπνύδνγινπ, ηει.: 210 - 5223142, email: e.topouzoglou@athens.gr 

 

Η παξνύζα ζα είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ http://www.cityofathens.gr. 

 
πλεκκέλα:  

1. Σερληθή Πεξηγξαθή – Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο – Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 
 
 
 

         ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΚΟΤΝΣΟΤΕΖ 
 
 

ΚΟΗΝ: 

1. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ  

2. Αληηδήκαξρν θα Δ. Κνληνζηαζάθνπ  

3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

4. Γ/λζε Παηδηθήο Ηιηθίαο, Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο – Σκήκα Παηδηθώλ Δμνρώλ 

5. Γ/λζε Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ - Σκήκα Γηαδηθαζηώλ ύλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
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