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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο Διμοσ Ακθναίων, ςε εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ. 185723/03/07/2022 Απόφαςθσ Δθμάρχου (ΑΔΑ: 

6ΗΛ8Ω6Μ-Ω8), προτίκεται να προβεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ «υντήρηςη Τπαίθριων Γλυπτών 

του Δήμου Αθηναίων», ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ: 37.200,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 24%, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016.   

Κριτήριο ανάθεςησ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των άρκρων, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ ςχετικζσ Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

Ωσ χρόνοσ υλοποίηςησ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν 

ανάρτθςθ του υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. ι ζωσ 

εξαντλιςεωσ του ποςοφ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, προςκαλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ όπωσ υποβάλλει 

προςφορά ζωσ τθν Παραςκευή 15 Ιουλίου 2022 και ϊρα 12:00, είτε ιδιοχείρωσ, είτε μζςω υπθρεςιϊν 

ταχυμεταφοράσ – courier, είτε με κατάκεςι του ςτο Πρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων 22, 2οσ 

όροφοσ), με αναφορά ςτα ςτοιχεία τθσ παροφςασ διαδικαςίασ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα 

περιλαμβάνει τα εξισ: 

1. Τπεφθυνη Δήλωςη του ν.1599/1986 (Α'75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ 

Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του αρ. 52 του ν. 4635/2019 (Α’167), ςτθν οποία κα δθλϊνεται 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ: 

I. Δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 & 74 του ν.4412/2016, 

II. Δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν.4412/2016, 

III. Δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 
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IV. Η ςυμμετοχι του δε δθμιουργεί κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τα ειδικότερα    

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 24 του ν.4412/2016, 

V. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Συντθρθτϊν Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ, 

VI. Διακζτει τθ ςχετικι άδεια (ΥΠ.ΠΟΑ) ςτισ ειδικότθτεσ ςυντιρθςθσ λίκου και μετάλλου, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ παρ.6 του άρκρου 9 του ν.2557/97 (ΦΕΚ Αϋ271), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 

4152/2013, 

VII. Διακζτει αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον τριετή εμπειρία ςτθ μελζτθ και εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 

ςυναφή ζργα ςυντήρηςησ και αποκατάςταςησ γλυπτών ζργων τζχνησ και μνημείων λίθου και 

μετάλλου. Η τριετισ εμπειρία υπολογίηεται από την ημερομηνία κτίςησ τησ άδειασ αςκήςεωσ 

επαγγζλματοσ Συντήρηςησ Αρχαιοτήτων και Έργων Τζχνησ, ςφμφωνα με το ν. 4152/2013, και 

περιλαμβάνει ακροιςτικά τθ χρονικι διάρκεια των εκάςτοτε εργαςιϊν, ενϊ δεν είναι απαραίτθτο να 

ζχει χρονικι ςυνζχεια.                    

2. Τπεφθυνη Δήλωςη του ν.1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ 

Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του αρ.52 του ν.4635/2019 (Αϋ167), ςτθν οποία κα δθλϊνεται: 

α) ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ Τεχνικισ Περιγραφισ και τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ υπθρεςίασ και 

τισ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

β) ότι διακζτει ι ςυνεργάηεται με Εργαςτιριο Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ (κα 

αναγράφεται θ διεφκυνςθ, τθλ. επικοινωνίασ κ.λπ.), κατάλλθλο για να εκτελεςτοφν οι ειδικζσ εργαςίεσ που 

περιγράφονται ςτθ μελζτθ και 

γ) ότι το προςωπικό το οποίο πικανότατα κα ςυμμετζχει ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, κα διακζτει 

αποδεδειγμζνα τθν κατάλλθλθ εξειδίκευςθ για τθν άρτια εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν. 

- τθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςυνεργάηεται με άλλο εργαςτιριο, είναι υποχρεωμζνοσ εκτόσ από τθν 

δικι του Τπεφκυνθ Διλωςθ να προςκομίςει αντίςτοιχθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του ιδιοκτιτθ του εργαςτθρίου 

(όπου κα αναγράφεται θ διεφκυνςθ, τθλ. επικοινωνίασ κ.λπ.) και ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

α) Ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ Τεχνικισ Περιγραφισ και τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ υπθρεςίασ και 

τισ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

β) Ότι το Εργαςτιριό του κα το διακζςει προκειμζνου να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που 

προβλζπονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ ςχετικά με τθν Συντιρθςθ Υπαίκριων Γλυπτϊν Διμου Ακθναίων. 

γ) Ότι διακζτει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και όλα τα απαιτοφμενα υλικά για να μπορζςει να ανταποκρικεί 

ςτθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των Υπαίκριων Γλυπτϊν του Διμου. 

δ) Ότι το προςωπικό το οποίο κα ςυμμετζχει ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα διακζτει αποδεδειγμζνα τθν 

κατάλλθλθ εξειδίκευςθ για τθν άρτια εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν.     

3. Σεχνική προςφορά, θ οποία κα καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 

τθν αιτοφςα υπθρεςία ςτα ζντυπα «Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ/Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ/υγγραφι 

Τποχρεϊςεων» τθσ παροφςασ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ αυτζσ πλθροφνται, και θ οποία κα 

περιλαμβάνει, ιδίωσ, τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 

των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το κριτιριο ανάκεςθσ. 

 3. Οικονομική προςφορά, ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα τθσ παροφςασ «Ζντυπο Οικονομικισ 

Προςφοράσ». 

 

Για τθν απόδειξθ των δθλωμζνων ςτθν ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ, ο «προςωρινόσ ανάδοχοσ», κατόπιν  

ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ, κα πρζπει να προςκομίςει τα εξισ δικαιολογθτικά: 

1. Βεβαίωςη εγγραφήσ ςτο οικείο Επαγγελματικό μητρώο (Μητρώο υντηρητών Αρχαιοτήτων και 

Ζργων Σζχνησ) κακϊσ και την άδεια τησ παρ.6 του άρθρου 9 του ν.2557/1997, όπωσ τροποποιικθκε 

με τον ν.4152/2013 και ιςχφει, ςτισ ειδικότθτεσ ςυντιρθςθσ λίκου και μετάλλου, για τθν απόδειξθ 

καταλλθλόλθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 

2. Πιςτοποιητικό ιςχφουςασ εκπροςώπηςησ (ΓΕΜΗ), το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, 





 

3. Γενικό πιςτοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του, για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, 

4. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

(Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ 

εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και ςτισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ 

διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά 

περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο). 

5. Αποδεικτικό φορολογικήσ ενημερότητασ, εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. και Πιςτοποιητικό 

αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ, εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των 

υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

6. i) Ενιαίο Πιςτοποιητικό Δικαςτικήσ Φερεγγυότητασ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκφπτει ότι θ εταιρεία δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.   

ii) Πιςτοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 

τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςη τησ καρτζλασ “τοιχεία Μητρώου/Επιχείρηςησ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 

προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

7. Τπεφθυνη Δήλωςη του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ 

Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του αρ.52 του ν.4635/2019 (Αϋ167), με ςυνημμζνο πίνακα 

των ζργων ςυντήρηςησ που εκτελζςτθκαν, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τον τίτλο του ζργου, τον 

εργοδότθ και τθ χρονολογία ανάκεςθσ και περάτωςθσ, κακϊσ και αντίγραφο του τίτλου ςπουδών 

ανϊτερθσ ι ανϊτατθσ ςχολισ υντθρθτϊν Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ, για τθν απόδειξθ τθσ 

τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ.  

 

Πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, μποροφν να λάβουν οι 

ενδιαφερόμενοι από το Σμιμα Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Δ/νςθσ χεδίου Πόλεωσ και Αςτικοφ 

Περιβάλλοντοσ του Διμου Ακθναίων, κοσ. Αρ. πανουδάκθσ, Σθλ: 210 3721555, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ, email: a.spanoudakis@athens.gr.   

Πλθροφορίεσ για τθν παραπάνω διαδικαςία μποροφν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Σμιμα 

Διαδικαςιϊν φναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Δ/νςθσ Προμθκειϊν & Αποκθκϊν, Κων/νου Παλαιολόγου 

9, κα. Ελ. ακελλαροποφλου, τθλ.: 210 5223142, e-mail: e.sakellaropoulou@athens.gr, k.palli@athens.gr 

 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ  Π. ΑΤΓΕΡΙΝΟ 
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υνημμζνα:  

1. Θ υπ’ αρικμ. 185723-03/07/2022  Απόφαςθ Δθμάρχου 
2. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
3. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 
4. υγγραφι Τποχρεϊςεων 
5. Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι (προσ ςυμπλιρωςθ από τον  οικονομικό φορζα)                                                                           
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