
 

 
 

        

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ PORTAL ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
Αρ. Πρωτ.:  
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ /ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου 9 
Ταχ. Κώδικας::104 38 
Πληροφορίες: Παπαδηµητρίου Π. 
Τηλέφωνο: 213 20 82 910  
Ηλ. Ταχ/µείο: p.papadimitriou@athens.gr 

           Βαθµός Ασφάλειας:  Αδιαβάθµητο 
            Βαθµός Προτεραιότητας: Κανονικός 
            Χρόνος ∆ιατήρησης: 5ετία 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 
CPV: 44423740-0,44316510-6,44316300-1,34992000-7 
NUTS: EL303  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
37.198,02€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 
 
ΠΡΟΣ:  ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια  υλικών για τη λήψη μέτρων άρσης 

επικινδυνότητας σε κοινόχρηστους  χώρους της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων 

Χώρων σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 154580 - 03/06/2022 (ΑΔΑ:6ΨΗΑΩ6Μ-17Ο) Απόφαση Δημάρχου, 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2. 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω    προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 37.198,02€ (τριάντα 

επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   

 

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, 

όπως υποβάλλουν προσφορές, έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00π.μ., είτε ιδιοχείρως, 

είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – 

Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 

Αθήνα 1
ος

 όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2
ος

 όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων, για την απόδειξη 

καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 

2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 

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

υποβολή του, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και μεταβολών του νομικού προσώπου, 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Αρ. Πρωτ. Δ.Αθηναίων

161744 - 09/06/2022



 

 
 

Η υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 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, γ) στις 

περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. και Πιστοποιητικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, για την απόδειξη της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

6. i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.   

ii) 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.  

iii) 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 δραστηριότητας. 

7. Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

� Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων - τμήμα Τεχνικών 

Συνεργείων του Δήμου Αθηναίων, κ. Γιαννικόπουλος Δ.. , Τηλ: 210-3413533, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, email: d.giannikopoulos@athens.gr . 

� Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 

Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 

9, κ. Προκόπη Παπαδημητρίου, τηλ.: 213-2082910, email: p.papadimitriou@athens.gr 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr. 

 

Συνημμένα:  

1. Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

2.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Προϋπολογισμός προσφοράς 

4. Τεχνική Έκθεση 

                                                                                 

                                   Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
                                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

 ΚΟΙΝ: 
 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
2. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
3. Γενική ∆/νση Οικονοµικών 
4.  ∆/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων - τµήµα Τεχνικών Συνεργείων 
5. ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
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