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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

        

 

 

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

Δ Η Μ Ο   Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ / Ν  Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  

Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΤΝΑΨΗ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

Σαχ. Δ/νςθ      : Κων/νου Παλαιολόγου 9 

Σαχ. Κϊδικασ  : 104 38 

Πληροφορίες   : Σακελλαροπούλοσ Ελεάννα             

Τηλ .                : 210-5223142       

Ηλ.Τατ/μείο    : e.sakellaropoulou@athens.gr           

                                                                                      

 

      

            Βακμόσ Αςφάλειασ:  Αδιαβάκμθτο 

            Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Επείγον 

            Χρόνοσ Διατιρθςθσ: Σριετία 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ  

ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΦΡΑΓΙΔΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΨΗ 

ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ: Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ  

ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ (ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 11.191,00 € ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 

 

ΠΡΟ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο Διμοσ Ακθναίων, ςε εφαρμογι τθσ υπ’ αρικμ. 271692-09/10/2022 Απόφαςθσ Δθμάρχου 

(ΑΔΑ:61Π6Ω6Μ-ΝΨΧ) , προτίκεται να προβεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ «φραγίδεσ 

για την κάλυψη των αναγκϊν των υπηρεςιϊν του Δήμου Αθηναίων», ςυνολικοφ 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ: 11.191,00€ 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 (χαμθλότερθ προςφορά), εφόςον είναι ςφμφωνθ με τισ ςχετικζσ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

Ωσ χρόνοσ υλοποίηςησ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα των είκοςι τεςςάρων 

(24) μθνϊν από τθν ανάρτθςθ του υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. 

Κατόπιν των ανωτζρω, προςκαλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ όπωσ 

υποβάλλει προςφορά ζωσ τθν Δευτζρα 24/10/2022 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: 

Αρ. Πρωτ. Δ.Αθηναίων

277504 - 12/10/2022

mailto:e.sakellaropoulou@athens.gr
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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 δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτο άρκρο 73 του 

Ν.4412/2016 λόγοι αποκλειςμοφ, κακϊσ και ότι δεν ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ του κφρωςθ 

του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  

2. 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. Πιςτοποιητικό ιςχφουςασ εκπροςϊπηςησ (ΓΕΜΗ), το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, για τθν απόδειξθ τθσ 

νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, 

2. Γενικό πιςτοποιητικό μεταβολϊν 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, 

3. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

(Η υποχρζωςη προςκόμιςησ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλη του διοικητικοφ, 

διευθυντικοφ ή εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ή ςτα πρόςωπα που ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπηςησ, λήψησ αποφάςεων ή ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςη του 

προηγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνησ ευθφνησ 

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

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα Σφμβουλο, τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου, 

καθϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςη του Διοικητικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεθεί το 

ςφνολο τησ διαχείριςησ και εκπροςϊπηςησ τησ εταιρείασ. Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ νομικϊν 

προςϊπων, τον κατά περίπτωςη νόμιμο εκπρόςωπο). 

4. 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. 

5. 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.  
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iii) Εκτφπωςη τησ καρτζλασ “τοιχεία Μητρϊου/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. 

 

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

οι ενδιαφερόμενοι από το Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

τθσ Δ/νςθσ Αποκζντρωςθσ & Διοίκθςθσ του Διμου Ακθναίων, κα. Ελζνθ Αρμφρα 

απλαοφρα, Σθλ: 210-5277058, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, email: 

e.armyra@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. 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 
 
 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ  Π. ΑΤΓΕΡΙΝΟ 
 

 

                                                                                
 
υνημμζνα:  

1. Η υπ’ αρικμ. 271692-09/10/2022 Απόφαςθ Δθμάρχου  
(ενςωματωμζνθ θ μελζτθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ) 

2. Ζντυπο Οικονομικισ προςφοράσ ςε επεξεργάςιμθ μορφι (προσ ςυμπλιρωςθ από τον οικονομικό 
φορζα)                                                                           

 
 

 

 

mailto:e.armyra@athens.gr
mailto:e.sakellaropoulou@athens.gr




----- ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ -----




		Municipality of Athens
	2022-10-12T10:10:23+0300
	Athens
	CN=MARGARITA PAPASTATHOPOULOU, GIVENNAME=MARGARITA, SURNAME=PAPASTATHOPOULOU, SERIALNUMBER=ERMIS-66455743, C=GR
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




