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Σήμερα τη Δευτέρα 21 του μηνός Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή 

σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 45811/17.02.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης: 17.02.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι: 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Α. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ (Αντιπρόεδρος) 

Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

Γ. ΛΕΩΝ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ 

Α. ΕΒΕΡΤ-ΑΛΒΕΡΤΗ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Το Τακτικό Μέλος κ. Γ. Μπρούλιας προσκλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση και δεν συμμετείχε στη 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Τα Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ. Θ. Δομάζου, Ν. Μακρόπουλος, Α. Ροκοφύλλου, Ρ. Αξελός, Ρ. Μπέη-

Καραμπότσου και Χ. Βουρδουμπάς προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν 9 Τακτικά Μέλη και ο 

Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, κ. Δ. Βαλλιάνος. 
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Πρόεδρος: Εισάγεται το εκ της ημερήσιας διάταξης 12ο θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της 

προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

κατά την περ. α' της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α' 147), σύμφωνα με τη με αριθμό 

1744/29.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΤΣ2Ω6Μ-ΔΞΟ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, την περ. γ' ομοίως της παρ.2 

και την περ. β’ παρ.1 του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή 

υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 

74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & 

Αστικού Περιβάλλοντος, β) των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και γ) τη συγκρότηση 

της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης & Αξιολόγησης Προσφορών της παρ.2 του 

άρθρου 32Α του Ν.4412/2016».  

 

 

 

ΑΔΑ: 6405Ω6Μ-ΣΡ3
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.02.23 13:17:50
EET
Reason:
Location: Athens



Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 “Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία” του Ν.2690/1999 «Κύρωση του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 “Υπόχρεοι σε δήλωση” και του άρθρου 19 “Δήλωση Οικονομικών 

Συμφερόντων” του Ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, 

δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών 

προσώπων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 “Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών” και του άρθρου 35 “Καθήκοντα 

υπαλλήλου” του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων” και του άρθρου 75 

“Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ) “Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, 

τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους” της παραγράφου 1 του άρθρου 72 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων” του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης” του Ν.4024/2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19” (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και  άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75) και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν.4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις” (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:8681/11.02.2022 (ΦΕΚ Β' 

607/12.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 

Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00». 
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13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:10343/18.02.2022 (ΦΕΚ Β' 

766/18.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 

2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00». 

14. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

15. Τη με αριθμό 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

16. Τη με αριθμό 163/33282/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 

των δήμων». 

17. Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Ν.4674/2020 “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις” – Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ». 

18. Τη με αριθμό 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

19. Τη με αριθμό 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά  το διάστημα εφαρμογής 

των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

20. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ384646ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας». 

21. Τη με αριθμό 1117/26.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΑΔΠΩ6Μ-0ΑΨ) πράξη Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε το από 16.07.2021 2ο Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά στην απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου και 

στη ματαίωση και επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού. 

22. Τη με αριθμό 631/22.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΞΑΛΩ6Μ-9ΩΥ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 

2022. 

23. Τη με αριθμό 1744/29.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΤΣ2Ω6Μ-ΔΞΟ) πράξη Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 1117/26.07.2021 (ΑΔΑ:ΨΑΔΠΩ6Μ-0ΑΨ) πράξη της Οικονομικής 

Επιτροπής, μόνο ως προς το σκέλος που αφορά στην επανάληψη του διαγωνισμού, με την προσθήκη 

της εξής αναφοράς: «… και συγκεκριμένα με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016». 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 351065/13.12.2021 αίτημα του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, με τη μελέτη (Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός, Πίνακας Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

Τεχνικές Προδιαγραφές). 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7393/12.01.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ009942359 2022-01-20) πρωτογενές 

αίτημα του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού 

Περιβάλλοντος. 

26. Το με αριθμό Α00168/12800/17.01.2022 (ΑΔΑ:ΨΧΥ4Ω6Μ-Ρ12, ΑΔΑΜ:22REQ009942394 2022-

01-20) εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα. 

27. Το σχέδιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 
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28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 47371/18.02.2022 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, σύμφωνα με το 

οποίο: 

«… έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμ. 1744/29.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΤΣ2Ω6Μ-ΔΞΟ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

τροποποιείται η με αριθμό 1117/26.07.2021 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά  στην απόρριψη της 

προσφοράς του προσωρινού αναδόχου και τη ματαίωση και επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του 

μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού επί τοις εκατό επί του συνόλου των εργασιών, για όλα τα άρθρα του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, 

διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού, για τη ‘’Συντήρηση 

υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων’’, εκτιμώμενης αξίας #74.400,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, μόνο ως 

προς το σκέλος που αφορά στην επανάληψη του διαγωνισμού με την προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α του Ν.4412/2016, 

2. το γεγονός ότι, η εν λόγω σύμβαση, λόγω της εκτιμώμενης αξίας της, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 

4412/2016, για την απαιτούμενη έκδοση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ.γ΄ υποπερ.δδ’ 

του Ν.4013/2011, 

3. το υπ’ αριθμ. 351065/13.12.2021 αίτημα της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος, με το 

διαβιβάζονται τα τεύχη της Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Συγγραφή 

Υποχρεώσεων), όπου και αιτιολογείται η ανάγκη της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση της εν λόγω διαδικασίας 

ως εξής: 

‘’[…] έχουν πραγματοποιηθεί δύο (2) συνοπτικοί διαγωνισμοί κατά τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 τηρώντας τους κανόνες δημοσιότητας για να διασφαλισθεί αφενός η 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού και η επίτευξη ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στο διαγωνισμό και αφετέρου η 

διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και η ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων που θα ήθελαν να υποβάλουν 

υποψηφιότητα για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Η πρώτη (1η) διαγωνιστική διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε στις 20/01/2021. Δεν υπήρξε καμία υποβολή προσφοράς και η αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών εισηγήθηκε στην Ο.Ε. την «Ματαίωση της διαδικασίας και την 

επανάληψη αυτού χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης». Με την υπ’αριθμ.:75/2021 

(ΑΔΑ:61ΗΤΩ6Μ-ΦΚΕ) Πράξη της, η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε την ματαίωση της διαδικασίας 

εφόσον απέβη άγονη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ.1.α., καθώς και την επανάληψη αυτής 

χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης. Η δεύτερη (2η) διαγωνιστική διαδικασία, πραγματοποιήθηκε 

στις 15/06/2021. Κατατέθηκε μια (1) προσφορά στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης και η 

Οικονομική Επιτροπή με την υπ.αριθμ.:1117/2021 & (ΑΔΑ:ΨΑΔΠΩ6Μ-0ΑΨ) Πράξη της αποφάσισε α) 

την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού Αναδόχου λόγω μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και β) την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού εφόσον η διαδικασία απέβη 

άγονη λόγω απόρριψης της προφοράς του μοναδικού προσφέροντος και γ) την επανάληψη του διαγωνισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρο 106 του Ν.4411/16.’’, και οι οποίες απέβησαν άγονες,  

‘’[…] Τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τους συνεχείς βανδαλισμούς στα 

υπαίθρια γλυπτά της πόλης, μιας πόλης με ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά όπως η Αθήνα, τα οποία 

καθιστούν εξαιρετικά επείγουσα την ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα στην συντήρηση και την προστασία 

τους προκειμένου να αποκατασταθεί η δημόσια εικόνα της πόλης μας […]’’, προκειμένου για την άρτια και 

έντεχνη εκτέλεση των ειδικών αυτών εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεστούν από άλλου τύπου γενικών 

καθηκόντων συνεργεία, 

4. την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, όπου ορίζεται ότι: 

 ‘’[…]2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) 
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στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 

περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη’’, 

5. την παρ.1 του άρθρου 32Α  Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, όπου ορίζεται ότι: 

‘’Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις 

επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 

72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι 

ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση: […] β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. 

γ΄ της παρ. 2 [...].’’ 

6. το γεγονός ότι, από τα ανωτέρω πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση της εν λόγω διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  

 

 για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών  ‘’Συντήρηση υπαίθριων 

γλυπτών Δήμου Αθηναίων’’, εκτιμώμενης αξίας #74.400,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου 

ποσοστού επί τοις εκατό επί του συνόλου των εργασιών, για όλα τα άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, και η αξιολόγηση των προσφορών 

θα γίνει σε ένα ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης». 

 

29. Τη μεταξύ των μελών της συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά. 

30. Την αποχή επί της απόφασης του Τακτικού Μέλους κ. Σ. Λάμπρου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Εγκρίνει: α) την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. α' της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α' 147), 

σύμφωνα με τη με αριθμό 1744/29.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΤΣ2Ω6Μ-ΔΞΟ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, την 

περ. γ' ομοίως της παρ.2 και την περ. β’ παρ.1 του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, χωρίς τη χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τη μελέτη 

της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος. 

 

Β. Εγκρίνει το προσαρτώμενο σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 

 

Το προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης. 

 

Γ. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών της παρ. 2 του 

άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

 

Τακτικά Μέλη  

 

• ΗΛΙΑ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ του ΗΛΙΑ, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

• ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΤΟΥΧΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κλάδου ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 

• ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΓΩΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κλάδου ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧ-ΚΩΝ 
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Αναπληρωματικά Μέλη  

 

• ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κλάδου ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

• ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΙΟΥΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

• ΜΥΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, κλάδου ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Πρόεδρος ορίζεται ο κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ του ΗΛΙΑ, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και Αναπληρώτρια 

Προέδρου η κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κλάδου ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, σύμφωνα με το 

με αριθμό πρωτοκόλλου 47371/18.02.2022 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 19 του Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών 

και παροχής υπηρεσιών (εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000,00€ ανά διαγωνισμό) και όλων των επιτροπών 

διαγωνισμών δημοσίων έργων (εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 300.000,00€ ανά διαγωνισμό), είναι υπόχρεοι 

για την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων 

(ΔΟΣ). 

 

Σύμφωνα δε, με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.3213/2003,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Δήλωση Περιουσιακής 

Κατάστασης (ΔΠΚ) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) υποβάλλονται από τους υπόχρεους μέσα 

σε 90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). 

 

Τα επόμενα έτη η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της 

θητείας της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για το επόμενο έτος. Ειδικά 

για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως και ε’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η δήλωση υποβάλλεται για 3 έτη μετά από την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Η 

δήλωση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. 

 

Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα 

ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. 

 

Η άρνηση συμμετοχής του εκλεγέντος μέλους στο συλλογικό όργανο, συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 και το άρθρο 35 του Ν.3584/2007, μη αποκλειόμενης ενδεχομένως και 

της ποινικής διώξεως, για παράβαση των όρων του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα. (ΓνΝΣΚ 366/2012). 

 

 

Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ 

υλοποίησης του εν θέματι αντικειμένου. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Κ. Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Α. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ – Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ – Γ. ΛΕΩΝ 

Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 

Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ – Α. ΕΒΕΡΤ-ΑΛΒΕΡΤΗ 

Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ – Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ 

 

Δ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

 Σελίδα 1 

 

    

           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                            Βαθμός Προτεραιότητας: Κανονικός 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                              Χρόνος Διατήρησης: Πενταετία 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ  

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                   Α.Π.:  

Ταχ. Δ/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9  Τ.Κ.:104 38 

Πληροφορίες: Τοπούζογλου Ευαγγελία 

Τηλέφωνο: 210-52 23 142 

Ηλ. Ταχ/μείο: e.topouzoglou@athens.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 
στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. 

α΄ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄147), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1744/2021 Πράξη 

Οικονομικής Επιτροπής, την περ. γ΄ ομοίως της παρ. 2 και την περ. β’ παρ.1 του άρθρου 32Α του 

Ν.4412/2016, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας #74.400,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

Ο 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ……….. (ΑΔΑ:………………..) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν α) η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

κατά την περ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄147), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1744/2021 

Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, την περ. γ΄ ομοίως της παρ. 2 και την περ. β’ παρ.1 του άρθρου 32Α του 

Ν.4412/2016, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ‘’Συντήρηση υπαίθριων 

γλυπτών Δήμου Αθηναίων’’, εκτιμώμενης αξίας #74.400,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τη μελέτη 

της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος, β) οι όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 

και γ) η συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης & Αξιολόγησης Προσφορών της 

παρ.2 του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να συμμετάσχει στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης  

υποβάλλοντας προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ‘’Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών Δήμου 

Αθηναίων’’, εκτιμώμενης αξίας #74.400,00€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, έως την ……………………. 2022, 

ημέρα ………………….. και ώρα 11:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος 

όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών,  

β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, 

δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
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Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης κρίνεται μη κανονική και 

δεν αξιολογείται.  

✓ Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4412/2016, η παρούσα πρόσκληση δεν απαιτείται να 

αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

✓ Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας 

Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό 

και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών 

οργάνων. 

✓ H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με διαπραγμάτευση, και στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση,  σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφο 2γ 

του ν.4412/2016, χωρίς υποχρέωση χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, υποβολής ΕΕΕΣ και 

εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ.1 του ν.4412/2016. 

 

  1.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος 

   Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

   Πληροφορίες: Σπανουδάκης Αριστείδης, τηλ. 2103721555,  email: a.spanoudakis@athens.gr 

 

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: 

Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου 

Αθηναίων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες: κα Τοπούζογλου Ε., e.topouzoglou@athens.gr, Τηλ: 210-5223142. 

 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%) 

επί του συνόλου των εργασιών, για όλα τα άρθρα (με ποινή αποκλεισμού) του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσης σύμβασης είναι ο Δήμος Αθηναίων. 

Η  δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 7336.089 Φ.30, ποσού 74.400,00€ για τα 

οικονομικά έτη 2022 και 2023.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 12800/17.01.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ009942394 

2022-01-20, ΑΔΑ:ΨΧΥ4Ω6Μ-Ρ12) Α.Α.Υ.  για την έγκριση της δαπάνης και  τη διάθεση, καθώς και τη 

δέσμευση πίστωσης ποσού 40.400,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και τη δέσμευση ποσού 34.000,00€ για το 

οικονομικό έτος 2023. 

 

4.     ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής1 συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

 
1 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
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5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας, την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι 

παρακάτω διατάξεις: 
1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η διάταξη των άρθρων 

32 και 32Α, 

2. του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ΦΕΚ Α’ 36) όπως ισχύει, 

3. του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει, 

4. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

5. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

6. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

8. του ν. 4555/2018 (Α’133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις», 

9. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

10. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 

Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

11. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου, 

12. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

13. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

14. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

15. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

16. 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», 

17. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλες διατάξεις», 

18.  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

19. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις, 

20. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τ.Α’) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως 

αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/23-2-2007, τ. Α’) “Ειδικές 

ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”, 
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21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

24. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

25. του π.δ 80/2016 (Α’ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, και της υπ’αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 

εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

και παροχή οδηγιών, 

26. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

27. Της Υ.Α. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β’), Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης». 

28. της υπ’ αριθμ. 81381/30555 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3812/28.11.2016, τ.Β’) 

«Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

29. του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς» (άρθρο 1) όπως ισχύει. 

30. του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α/ 24.12.1997) άρθρο 9, παρ. 6, «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης», 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013), άρθρο 1, παρ. Ε, υποπαρ. Ε7. 

31. του ΠΔ 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992), «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» 

32. του Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωμάτων», όπως ισχύει. 

33. της ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11371/7-3-2000 «Κώδικας Δεοντολογίας Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων 

Τέχνης (ΦΕΚ Β΄ 382/24-3-2000).  

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα, με 

ειδικότητες συντήρησης Λίθου και Μετάλλου, σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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. 

6.2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να μη 

βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις 

οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά 

τίθενται αναλυτικά στη σχετική μελέτη της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος.  

6.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

6.4. 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. 

 

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 
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δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 

18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, είναι η περιοδική συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών έργων τέχνης, 

συντριβανιών με γλυπτές μορφές ή παραδοσιακών συντριβανιών, φανοστατών με γλυπτές μορφές, 

ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου 

Αθηναίων. Τα παραπάνω βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης των Αθηνών, ή φυλάσσονται στις 

αποθήκες του Δήμου Αθηναίων (οδών Σαλαμινίας & Αγ. Άννης). 

 

Η προς παροχή υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

CPV : 92521210-4 Υπηρεσίες συντήρησης εκθεμάτων 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #60.000,00€# άνευ ΦΠΑ 24% 

(#74.400,00€# συμπ. ΦΠΑ 24%). 

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 

από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016).  

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 

την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη συνημμένη 

με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές προδιαγραφές –  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή 

Υποχρεώσεων). 

 

9.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους σύμφωνα τα ακόλουθα: 

Έναν κυρίως ενιαίο έντυπο φάκελο προσφοράς που θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους 

(υπο)φακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να φέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του 

ενιαίου φακέλου, όπως αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, κι επιπλέον: 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικών 

συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς», θα απορρίπτονται. 

 

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

10.1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

10.1.1. Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του, ως προκαταρκτική 

απόδειξη α) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και β) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας,  

Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία 

θα δηλώνονται ότι: 

i. έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, και αποδέχεται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ii. δεν εμπίπτει στους οριζόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 λόγους αποκλεισμού, 
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iii. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

iv. δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 

τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμο, 

v. δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

vi.  δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

εμπίπτει σε 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, 

vii. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

viii. δεν 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 ,δεν  

έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13 της παρούσας, 

ix. δεν 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,  

x. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  

xi. δεν του έχει  επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το 

χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,  

xii. η προσφορά του ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για το χρονικό διάστημα των εκατόν ογδόντα (180) 

ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών2,  

xiii. διαθέτει τον απαιτούμενο από τη μελέτη τίτλο σπουδών ανώτερης ή ανώτατης σχολής Συντηρητών 

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και την άδεια της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4152/2013 και ισχύει, στις ειδικότητες συντήρησης λίθου και μετάλλου, 

xiv. είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. 

xv. διαθέτει αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη μελέτη και εκτέλεση εργασιών σε συναφή έργα 

συντήρησης και αποκατάστασης γλυπτών έργων τέχνης και μνημείων λίθου και μετάλλου. Η τριετής 

εμπειρία υπολογίζεται από την ημερομηνία κτίσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, σύμφωνα το Ν. 4152/2013, και περιλαμβάνει αθροιστικά τη χρονική 

διάρκεια των εκάστοτε εργασιών, ενώ δεν είναι απαραίτητο να έχει χρονική συνέχεια.  

xvi. διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου  Συντηρητές Αρχαιοτήτων και 

Έργων Τέχνης, ΠΕ ή ΤΕ, απόφοιτους αντίστοιχης ειδικότητας ανώτατης ή ανώτερης σχολής, με άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2557/1997, με ειδικότητες λίθου και μετάλλου. 

 

Β) Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με Εργαστήριο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 

Έργων Τέχνης κατάλληλου για να εκτελεστούν οι ειδικές εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη. 

Για το λόγο αυτό, θα υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία θα δηλώνονται ότι διαθέτουν Εργαστήριο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 

Έργων Τέχνης (θα αναγράφεται η διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας κ.λπ.) κατάλληλου για να εκτελεστούν οι 

ειδικές εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας με λεκτικό «Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών 

Δήμου Αθηναίων». 

 
2 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. 

ΑΔΑ: 6405Ω6Μ-ΣΡ3



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

Σελίδα 7 

 

Στην περίπτωση που δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες εργαστηρίου, είναι υποχρεωμένοι (με ποινή αποκλεισμού) 

εκτός από την δική τους Υπεύθυνη Δήλωση να προσκομίζουν αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη 

του εργαστηρίου στην οποία ο ίδιος (ο ιδιοκτήτης) θα δηλώνει ότι: 

α)  Διαθέτει κατάλληλο Εργαστήριο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. 

β) Ότι το εργαστήριο θα το διαθέσει προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες συντήρησης που προβλέπονται 

στη μελέτη της υπηρεσίας με λεκτικό «Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών Δήμου Αθηναίων».  

  

Γ) Επιπλέον, οι συμμετέχοντες πρέπει να συνεργαστούν, όταν απαιτείται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που 

περιγράφονται στη μελέτη, με Γλύπτες ΠΕ, απόφοιτους Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμης αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής, Μαρμαρογλύπτες, με εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων και χυτήρια 

εξειδικευμένα σε χύτευση έργων τέχνης. 

Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες ειδικότητες από αυτές που κατέχει το φυσικό πρόσωπο, θα 

πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του, να υποβάλλει και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία θα δηλώνει ρητά ότι για την ανάληψη 

εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει σύμπραξη με Συντηρητές που κατέχουν τις ειδικότητες 

που απαιτούνται. Η σύμπραξη θα πραγματοποιείται με σύνταξη Συμβολαιογραφικής Πράξης στην οποία θα 

ορίζεται και ο νόμιμος εκπρόσωπός της σύμπραξης. 

 

10.1.2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τη Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης περιγράφοντας, ακριβώς, πώς οι 

συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στo κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

(της παραγράφου 14.3 της παρούσας), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 

τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Η συμπλήρωση χωριστής υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 10.1.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική και 

για τον τρίτο οικονομικό φορέα. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του τρίτου, στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα 

εντός του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 10.1.1. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική έγγραφη πρόσκληση της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο 

φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 
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10.3 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.  

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της  σύμβασης. 

 

Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζεται. 

 

Επισημαίνεται ότι, οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι ενδεικτικές, καθώς εξαρτώνται από το είδος των 

φθορών και βλαβών που θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Κατά συνέπεια ο Δήμος 

Αθηναίων δεν δύναται να δεσμευθεί για την υλοποίηση όλων των αναφερόμενων εργασιών. 

 

1. Οι  υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, 

φέρουν ημερομηνία σύνταξης μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας και θεώρηση γνησίου υπογραφής 

από αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999. 

Στην περίπτωση που αυτές εκδοθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(www.gov.gr) και φέρουν τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτές, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ ακριβούς 

αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β παρ. 3 άρθρο 27 του Ν.4727/2020. 

2. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας 

διαδικασίας. 

3. 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. 

 

 

11.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα των όρων  

της παρούσας Πρόσκλησης και της Μελέτης,  

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 τη συμπλήρωσή της, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102  του ν. 4412/2016, 

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 το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 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, 
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ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση 

με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης: 

θα) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

θβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 της παρούσας, 

θγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

12. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας 

Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την ……….../…-…-2022 πράξη 

Ο.Ε. ειδικά για τον σκοπό αυτό, και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί 

λειτουργίας συλλογικών οργάνων. 

 

Η αποσφράγιση των έντυπων φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας και συγκεκριμένα την ...-…-2022, ημέρα …………. και ώρα 10:00 από την  Επιτροπή 

Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών.  

 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

12.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, και λόγω του κατεπείγοντος, η αξιολόγηση των προσφορών των 

οικονομικών φορέων από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθεί για 

όλα τα στάδια της παρούσας διαδικασίας, ήτοι αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών 

προσφορών, αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, καθώς και 

κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας με τη σύνταξη ενιαίου πρακτικού, σύμφωνα με την παρ. 2 

άρθρο 32Α του Ν.4412/2016. 

 

✓ Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει οικονομικό φορέα να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς του, 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, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 

δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η 

προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
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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 Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων της παρούσας διαδικασίας, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την 

Οικονομική Επιτροπή, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.  

Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

μαζί με αντίγραφο του αντιστοίχου ενιαίου πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 

4412/2016, η  άσκηση της οποίας δε δύναται να αναστείλει την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 1 και 2α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

 

13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση μέσω  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προσωρινό ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και τον 

καλεί να προσκομίσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο 14 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των σχετικών κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 

παρούσας. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που προσκομίστηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς την 

αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 

αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016. 

 

14. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) 

14.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή του 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 

εν λόγω 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.   Η υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου  

αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
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Σύμβουλο,  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. Σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

II. α) Αποδεικτικό ενημερότητας, εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του  

β) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του  

γ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

III.      α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ 

για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

IV.      Υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις περιπτώσεις iii) και v) 

έως και xi) της παραγράφου 10.1.1 Α της παρούσας λόγοι αποκλεισμού και β) δεν έχει επιβληθεί σε 

βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

14.2 Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ο προσωρινός 

ανάδοχος προσκομίζει Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης3 

(ενημερότητα τελευταίου τριμήνου), συνοδευόμενη με αντίγραφο του τίτλου σπουδών ανώτερης ή 

ανώτατης σχολής Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και την άδεια της παρ. 6 του άρθρου 

9 του Ν.2557/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4152/2013 και ισχύει, στις ειδικότητες συντήρησης λίθου 

και μετάλλου. 

 

14.3  Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει: 

α) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα για το απασχολούμενο προσωπικό, το οποίο πρόκειται 

να διαθέσει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Η ακρίβεια των 

στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης και θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2557/1997, 

με ειδικότητες λίθου και μετάλλου 

β) Πίνακα συναφών έργων συντήρησης και αποκατάστασης γλυπτών έργων τέχνης και μνημείων 

λίθου και μετάλλου που εκτελέστηκαν, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, την αμοιβή της 

εργασίας, τη χρονολογία ανάθεσης και περάτωσης, τον εργοδότη συνοδευόμενο από αντίστοιχα 

πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από τον φορέα υλοποίησης: 

• Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, να προσκομιστούν αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

• Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας (ο οποίος απαραιτήτως πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος του Ν. 4152/2013), θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν οι αντίστοιχες αναλυτικές 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, καθώς και αποδεικτικά ασφάλισης ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ. 

 

14.4  α) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

 
3 Στο μητρώο αναγράφονται υποχρεωτικά η ειδικότητα, καθώς και η επαγγελματική κατάσταση/ιδιότητα του αδειούχου συντηρητή. 

Όποιος είναι τακτικός ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο, 

ούτε να καταστεί ανάδοχος δημόσιας ή ιδιωτικής σύμβασης για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη 

λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης. Το μητρώο επικαιροποιείται ανά τρεις (3) μήνες (σύμφωνα με τον ν. 2557/1997, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ.6 περ.β υποπερ. δδ) 
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μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης 

σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 

οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (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. 

 

14.5  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του 

οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους 

πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα 

χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον 

διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα 

κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 

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

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα 

δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 

δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και κατατίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 

4412/2016 η υποβολή της οποίας δε δύναται να αναστείλει την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 364 παρ. 1 και 2α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 
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α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης  από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης,  η Αναθέτουσα προσκαλεί τον Ανάδοχο, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε 

(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, προσκομίζοντας  την προβλεπόμενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 

16. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου  

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

 

17.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

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 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά εξήντα (60) ημέρες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της 

υπηρεσίας. 

Σε ό,τι αφορά στους όρους της ανωτέρω εγγύησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

18. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

18.1. 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 X του Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

 

18.2. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι: 

• Αποφεύγεται η συσσώρευση των επικίνδυνων υλικών στον χώρο εργασιών. 

• Απαγορεύεται η είσοδος σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά και γίνεται προσπάθεια για 

ελάττωση του αριθμού των εργαζομένων στους χώρους αυτούς. 

• Ακολουθούνται πιστά τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης, τα οποία αναγράφονται πάνω στη 

συσκευασία των χρησιμοποιούμενων επικίνδυνων υλικών. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για της κινδύνους των χρησιμοποιούμενων υλικών και εκπαιδεύονται 

για τον ασφαλή χειρισμό τους και την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος. 

• Υπάρχει άφθονο διαθέσιμο νερό κοντά στους χώρους εργασίας για άμεση χρήση από τους εργαζόμενους 

σε περίπτωση ατυχήματος. 

• Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να καπνίζουν και να τρώνε στους εργασιακούς χώρους. 
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• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μηχανημάτων και εργαλείων και η δημιουργία γυμνής 

φλόγας, εφόσον χρησιμοποιούνται πτητικά υλικά, τα οποία είναι πιθανό να δημιουργήσουν εκρηκτική 

ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας. 

• Υπάρχουν πάντα διαθέσιμοι κατάλληλοι πυροσβεστήρες στο χώρο εργασίας. 

• Χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας από της εργαζόμενους και ειδικότερα προστατευτικός 

εξοπλισμός ή συσκευές για την αναπνοή. Αναλόγως των ιδιοτήτων των χρησιμοποιούμενων υλικών και των 

κινδύνων που δημιουργεί η χρήση της, πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια, μάσκες προσώπου, 

ολόσωμες φόρμες, κ.λπ. 

• Κατά τη μεταφορά δοχείων με διαλύτες και άλλα χημικά υλικά, τηρούνται οι οδηγίες για την ασφαλή 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 

• Αν απαιτηθεί σκαλωσιά θα ελεγχθεί για τη σταθερότητα και την αντοχή της πριν χρησιμοποιηθεί και θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους  εργαζόμενους που θα φέρουν εξοπλισμό 

προστασίας από πτώση.  

• Όλες οι εργασίες συντήρησης θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις γενικές αρχές που έχουν διατυπωθεί από 

διεθνείς οργανισμούς για την αποκατάσταση γλυπτών έργων τέχνης και μνημείων και την ισχύουσα 

νομοθεσία. Σκοπός των επεμβάσεων είναι η αποκατάσταση των φθορών που έχουν υποστεί τα υπαίθρια 

γλυπτά. Οι επιλεγμένες μέθοδοι και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το κάθε έργο βασίζονται στην 

χρήση συμβατών υλικών, με σκοπό την καλή διατήρησή τους στον χρόνο. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμβουλεύεται τους δημιουργούς του γλυπτού έργου που συντηρεί και να 

συνεργάζεται μαζί τους, σύμφωνα με το νόμο Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.07.2017) «Συλλογική διαχείριση 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων». 

 

18.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού 

της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 

της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

18.4 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 

υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 

νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθεί η σχετική εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

19. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων 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. 

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
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της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 10 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 14 της παρούσας, εφόσον 

το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή 

του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

 

21. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 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 10.1.1. 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 με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 10.1.1. της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 

εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή 

αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας 

της παρ. 18.3. της παρούσας.  

 

22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με την αξία των πραγματοποιηθέντων 

εργασιών και τη βεβαίωση παραλαβής των εργασιών από την επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής. Η 

τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με το κατακυρωθέν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του 

συμφωνημένου ποσοστού έκπτωσης. 

2. Πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία. 
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3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπ/νου Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.  

 

23. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

23.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 8 της παρούσας, με την 

επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), 

η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 

του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 

προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, σε βάρος 

του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 

 

23.2. 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. Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες 

περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας 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.  
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

24. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

παραγράφων 23 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 27 (Διάρκεια σύμβασης), 29 (Απόρριψη 

παραδοτέων – 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 αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 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 αποφαινόμενο αρμοδίως 

όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

25. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 

του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 24 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται 

η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας 

δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

26. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Διεύθυνση 

Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  η οποία και θα εισηγείται  

στην Οικονομική Επιτροπή 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.  

 

Η αρμόδια υπηρεσία θα ορίσει επόπτη με απόφασή της για την παρακολούθηση της σύμβασης 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 θα λειτουργήσει 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. 

 

27. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

27.1. Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 

υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 

4412/2016).  
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Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από 

την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης. 

 

27.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά από εντολή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας να ξεκινήσει εντός 

πέντε ημερών (από την ημέρα παραλαβής της εντολής) τις εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης, οι οποίες 

περιγράφονται στη σχετική Εντολή. 

Ο ανάδοχος είναι δυνατόν να προτείνει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία εγγράφως (με fax ή e-mail) 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στις εργασίες, οι οποίες θα γίνουν ή όχι αποδεκτές. Σε περίπτωση που γίνουν 

αποδεκτές θα ακολουθήσει συμπληρωματική εντολή εργασιών. 

 

28. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

28.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

28.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 28.3 και 28.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

 

28.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

28.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 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 

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 παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220.  

 

28.5. 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 παραγράφου 28.2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

28.6. 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 

επιτροπής της παραγράφου 28.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και 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. 
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29. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 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 ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 23.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

30. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και της μελέτης της Διεύθυνσης Σχεδίου 

Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο portal του Δήμου Αθηναίων. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Η υπ’ αριθμ. …………………….  πράξη Οικονομικής Επιτροπής 

2. Η Μελέτη της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος 

3. Το ‘’ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς” 

  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 
ΚΟΙΝ.: 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου 

2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γ. Γραμματέα 

3. Γενική Δ/νση Οικονομικών 

4. Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος 

       Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

5. Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών  

 Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
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