ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηλιούπολη 19 / 11 /2020
Αρ.Πρωτ.: οικ. 21657

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
«Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση, αποξήλωση του
υφιστάμενου»
Α.Μ.: 36/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου
εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου», Α.Μ.: 36/2020, Μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ» #74.400,00€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 30/11/2020
και ώρα 11:30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών),
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, είναι η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 30/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι φάκελοι των προσφορών, υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, είτε, (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, είτε, (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε, (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλή Βενιζέλου 114, 16342 Ηλιούπολη). Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται ανωτέρω. Η αναθέτουσα αρχή, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή
τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας της υπ’ αρ. 36/2020
μελέτης.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σε μία (1) ημερήσια τοπική
εφημερίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Κοινωνική). Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.ilioupoli.gr. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου, από τον κ. Λαλλά
Αθανάσιο στο τηλέφωνο 210 9970082.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 19 / 11 / 2020
Αρ. Πρωτ: οικ. 21657

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την
«Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση, αποξήλωση του
υφιστάμενου»
Α.Μ.: 36/2020
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
3. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
5. Την 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».
6. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
7. Το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση».
8. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
9. Το ν. 3861/2010 (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”.
10. Το άρθρο 23 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
11. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
12. Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15.
13. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
14. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
15. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
16. την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
17. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
18. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια».(ΦΕΚ.112/τ.Α).
19. Τον Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄):Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης»].
20. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
21. Την υπ’ αρ. 36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου.
22. Την υπ’ αρ. οικ. 20339/3-11-2020 με ΑΔΑ: 9ΗΖΧΩΡΥ-ΗΦΕ, απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης
και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού «εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ»
#74.400,00€#, για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση,

23.

24.
25.
26.

αποξήλωση του υφιστάμενου» με Α.Μ. 36/2020, σε βάρος του Κ.Α. 30.6235.0001, που θα βαρύνει τον
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με το ποσό των #24.543,60€#, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% και τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021 με το ποσό των #49.856,40€#,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Την υπ’ αρ. 1170/20538/5-11-2020 απόφαση Δημάρχου Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΑΥΣΥΜ 848/5-112020καιΑΔΑ: Ω0Ε4ΩΡΥ-5Χ7, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.
30.6235.0001,που θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020με το ποσό των
#24.543,60€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%και τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021 με
το ποσό των #49.856,40€#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Την υπ’ αρ. 408/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: Ω5Α7ΩΡΥ-ΨΛ5, με την οποία ορίστηκε η
Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών και η επιτροπή ενστάσεων.
Την υπ’ αρ. 187/2020με ΑΔΑ: 6547ΩΡΥ-ΒΗΔ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η
Επιτροπή παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης.
Την υπ’ αρ. 429/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της
προμήθειας, εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 36/2020 μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το
στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου»Α.Μ.:36/2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού «εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ» #74.400,00€#,συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (24%) με τους παρακάτω όρους:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114

Πόλη

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

16342

Τηλέφωνο

210 9970082

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λαλλάς Αθανάσιος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://www.ilioupoli.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

lalas@ilioupoli.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Ηλιούπολης και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες Υπηρεσίες Υποτομέας (Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ)
β)

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.ilioupoli.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηλιούπολης. Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #74.400,00€# με Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει με το ποσό των #24.543,60€#, τον Κ.Α.
30.6235.0001,του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και με το ποσό των #49.856,40€#, τον Κ.Α.
30.6235.0001,του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Η παρούσα μελέτη αφορά στις δαπάνες για την υλοποίηση του εορταστικού φωτεινού χριστουγεννιάτικου διακόσμου
και περιλαμβάνει την μίσθωση ,τοποθέτηση και εκ τοποθέτηση του απαραίτητου χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για
το στολισμό της πόλης σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή της μελέτης. Επιπλέον προβλέπεται η παραλαβή
από τις αποθήκες του Δήμου των φυλασσόμενων παλαιών διακοσμητικών, η μεταφορά τοποθέτηση και εκ
τοποθέτηση αυτών και τέλος η επιστροφή τους στις αποθήκες του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 51110000-6
και CPV: 31600000-2με συμπληρωματικό κωδικό ΡΑ01-7

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α.

1.

Μίσθωση ειδών
εορταστικού
διακόσμου
Τοποθέτηση και

33.750,00 €

8.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
41.850,00 €

26.250,00 €

6.300,00 €

32.550,00€

60.000,00 €

14.400,00€

74.400,00€

2.

αποξήλωση
υφιστάμενων
στολιδιών του
Δήμου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μίσθωση των ειδών, ως αυτά
προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται
το σύνολο των εκμισθωμένων ειδών και η τοποθέτηση και εκ τοποθέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού του
Δήμου.
Διάρκεια σύμβασης :
Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού:
α)να παραδώσει τα υπό μίσθωση είδη στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), χρονική στιγμή κατά την οποία
θεωρείται ότι τα είδη παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο και για χρονικό διάστημα έως και τις 10/1/2021, έπειτα
να τα τοποθετήσει στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία οπότε
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
β)από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), να παραλάβει τα υπάρχοντα είδη στολισμού
(ως προς τα 1050) προκειμένου να τα τοποθετήσει, στα σημεία που θα του υποδειχθούν αρμοδίως οπότε συντάσσεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης τοποθέτησης.
γ)Μετά την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού -τόσο του προς εκμίσθωση όσο και του υφιστάμενου(ως προς τα 1050)
και την επιστροφή του υφιστάμενου εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), συντάσσεται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο τεύχος της υπ’ αρ.
36/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει τιμής.
1.5
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηλιούπολης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 30/11/2020 και
ώρα 11:30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή
30/11/2020και ώρα 11:00 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
1.6
Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε μία (1) τοπική εφημερίδα σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ).

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.ilioupoli.gr .
1.7
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 δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη 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.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1
Γενικές Πληροφορίες
2.1.1
Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• η Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο
• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής αναρτημένη στο
ΚΗΜΔΗΣ
• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
• Η οικονομική (τιμολόγιο προσφοράς) και η τεχνική προσφορά
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας:
www.ilioupoli.gr. και του ΚΗΜΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr.
2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, 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..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 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.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

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 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι παραπάνω υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει
τις
παραπάνω
υποχρεώσεις
του.
Οι περ. α΄ και β παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
(ε) εάν μία 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, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν 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,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1,
2.2.3.2. γ. και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.3 προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται
στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.3, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους,
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 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 κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η Α.Α. κατά
την διάρκεια της αξιολόγησης δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα,
το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ. της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ.
α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β.6.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 μεταβολές της σε αρμόδια αρχή
(πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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 του διαγωνισμού (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.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2.4
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σχετικό Παράρτηματης Διακήρυξης (υπ’ αρ.
36/2020 μελέτη) για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
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.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Σοφοκλή Βενιζέλου 114,
16342 Ηλιούπολη). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει
τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελ λείψεις του περιεχομένου των προσφορών
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για την «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση, αποξήλωση του
υφιστάμενου»
Α.Μ.:36/2020
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ηλιούπολης
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 30/11/2020και ώρα 11:00 π.μ.
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία
αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης),
δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου
2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη
η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις
απορρίπτει ως μη κανονικές..

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. 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.
2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στην υπ’ αρ. 36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ανωτέρω Μελέτη.
Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. που περιγράφονται
αναλυτικά στην υπ’αρ. 36/2020 μελέτη.
2.4.5
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην 2.3.1 της παρούσας κριτήριο ανάθεσης.
Ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στην οικονομική του προσφορά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό
υπόδειγμα που περιέχεται στην υπ’ αρ. 36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης
(προϋπολογισμός προσφοράς), με την προσφερόμενη τιμή ανά είδος και για το σύνολο του αντικειμένου της
σύμβασης, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα.
Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο
4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων τη ς αρχική ς,
καθώς και κά θε συμ πληρωμ ατική ς σύμ βαση ς Υ πέρ τη ς Αρχή ς Ε ξέταση ς Προδικαστικών Προσφυγών
(παρ. 3 άρθρου350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ'
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επίσης σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τύπο.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου
102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται
από την αναθέτουσα αρχή στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ.36/2020 Μελέτης της παρούσας Διακήρυξης.
2.4.6
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

2.4.7

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα
στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6.
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
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 την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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 την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( 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.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ)η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης
και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της
προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο
μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της
σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους
λόγους αποκλεισμού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών,
η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η
οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 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 να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
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 του Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 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 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξηςαυτής. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας,
εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως
εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης.
3.3
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε
σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση
απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4
Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα,
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης
η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρρ ιψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ.
18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέραν από την
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5
Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλων ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να ισχύει
τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
4.2
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 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 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.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του
όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει
τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .
4.5
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του
αρμοδίου οργάνου
4.6
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. 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 2.2.3.1 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.

5.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1
Τρόπος πληρωμής
Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για
κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε δύο δόσεις - η πρώτη μέχρι 31/12/2020 ως
προς την υπηρεσία τοποθέτησης του υφιστάμενου υλικού και η δεύτερη δόση, μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής
περιόδου, και όχι προγενέστερα από τις 10/1/2021, με εντάλματα που θα εκδοθούν μετά τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής καθώς και βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την προσκόμιση των τιμολογίων
και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα τους (Πρβλ. αρ. 200 παρ.
2 ν. 4412/2016).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ ολοκλήρου οι φόροι, τέλη, εργοδοτικές επιβαρύνσεις, κρατήσεις, υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο ΦΠΑ που αναλογεί καταβάλλεται από τον Δήμο στον προμηθευτή με την εξόφληση του τιμολογίου και υποχρεούται
(ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.
Τα πάσης φύσεως έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν επαναληπτικού) βαρύνουν τους
υποψήφιους προμηθευτές.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του προμηθευτή εξαιτίας συμβατικής
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό πληρωμής και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά προς πληρωμή ποσό.
O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά στην
Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.
5.2
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους
όρους της υπ’ αρ.36/2020 Μελέτης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοτέων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα,
το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των
υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
5.3
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών
υλικών – 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 στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου
221 του 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.
5.4
Δικαστική επίλυση διαφορών
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
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1
Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με την υπ’ αρ.36/2020 Μελέτη.
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/2016. Η
παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης & Χρόνος παράδοσης: Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας γενικής συγγραφής.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των ειδών
σε αποθήκη του Δήμου πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από
υπαιτιότητας του προσωπικού η αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις
(Πρβλ. αρ. 206 παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην
περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό
χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5 )
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο Ηλιούπολης
θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των χαρακτηριστικών της
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση
για την οποία προορίζονται.
6.2
Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής
H παραλαβή των μισθωμένων ειδών θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο
και το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στη μελέτη.
Με την παράδοση των προς εκμίσθωση ειδών στις αποθήκες του Δήμου(Τεχνικής Υπηρεσίας) και μετά την
τοποθέτηση - εγκατάσταση και θέση του προς εκμίσθωση εξοπλισμού συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής. Με την παραλαβή-τοποθέτηση των υφιστάμενων στολιδιών του Δήμου συντάσσεται βεβαίωση
καλής εκτέλεσης. Μετά την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού -τόσο του προς εκμίσθωση όσο και του
υφιστάμενου(ως προς τα 1050) και την επιστροφή του υφιστάμενου εξοπλισμού στις αποθήκες του Δ ήμου
(Τεχνικής Υπηρεσίας), συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης
της εκτέλεσης της σύμβασης, τον Δήμου Ηλιούπολης, κάθε στοιχεί ο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι
τα υπό εκμίσθωση είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκει α τους, εντός πέντε
ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την απο κατάσταση κακοτεχνίας ή
κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την επιτροπή παραλαβής και την αρμόδια Υπηρεσία, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό εκμίσθωση είδη στις αποθήκες του Δήμου(Τεχνικής
Υπηρεσίας), όταν παραλάβει τον υπό εκ μίσθωση και τον υφιστάμενο εξοπλισμό (ως προς τα 1050), όταν τα
τοποθετήσει στα σημεία που θα του υποδειχθούν αρμοδίως καθώς και με την αποξήλωση αυτών.
6.4
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή
της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται
ως
εκπρόθεσμος
και
υπόκειται
σε
κυρώσεις
λόγω
εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
213 του ν. 4412/2016.
6.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινής αποκλεισμού δείγμα
όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ.36/2020 Μελέτη με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑ. Το δείγμα θα παραληφθεί από την Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με συνοδευτική επιστολή κατάθεσης Δείγματος (Δελτίο Αποστολής),
αντίγραφο της οποίας θα συμπεριλαμβάνεται και στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του
οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα.
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χατζηδάκης

1.
2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Η με αρ.:36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης του Δήμου. (Τεχνική έκθεση,
Τεχνικές προδιαγραφές, Ενδεικτικός προϋπολογισμός, Προϋπολογισμός προσφοράς, Γενική συγγραφή
υποχρεώσεων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα,
υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] Αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ.
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
090206453

www.ilioupoli.gr
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 114
16342
Λαλλάς Αθανάσιος
210 9970082
lalas@ilioupoli.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος:

Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της
πόλης-Τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου
Σύντομη περιγραφή:
Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση, αποξήλωση του
υφιστάμενου
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται
στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
υπ’ αρ. 36/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών –
Δόμησης του Δήμου

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με
αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε
ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που
ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης

..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα

φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού
δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού
δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα
παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης
με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων
κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών
πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει
επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, 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;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής Απάντηση:
Ναι

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο
εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους
σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στις δαπάνες για την υλοποίηση του εορταστικού φωτεινού χριστουγεννιάτικου
διακόσμου και περιλαμβάνει την μίσθωση ,τοποθέτηση και εκ τοποθέτηση του απαραίτητου χριστουγεννιάτικου
εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική περιγραφή της μελέτης. Επιπλέον
προβλέπεται η παραλαβή από τις αποθήκες του Δήμου των φυλασσόμενων παλαιών διακοσμητικών, η μεταφορά
τοποθέτηση και εκ τοποθέτηση αυτών και τέλος η επιστροφή τους στις αποθήκες του Δήμου.
Η εγκατάσταση τους ,θα γίνει σε κεντρικά σημεία και οδούς του Δήμου, σύμφωνα με την υπόδειξη της
υπηρεσίας .
Το κόστος της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα
βαρύνει με το ποσό των 24.543,60 € τον Κ.Α. 30. 6235.0001 τον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου και με το
ποσό των 49.856,40 € τον Κ.Α. 30. 6235.0001 για το έτος 2021.
Η εν λόγω μίσθωση θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4412 / 2016 καθώς και στις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ν. 3463 / 2006 όπως
αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
.

Ηλιούπολη , 2 / 11 /2020
Ο Συντάξας

Θανάσης Λαλλάς
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υλικά, θα πρέπει να είναι κατ’ αρχήν σύμφωνα με την ονομαστική τους περιγραφή και θα έχουν δείκτη
στεγανότητας τουλάχιστον IP-44. Θα πρέπει όλα να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, της Ε.Ε. και να
διαθέτουν το σήμα CE.
Ο προσφέρων οφείλει να εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001 σε ισχύ, ή άλλο ισοδύναμο με
πεδίο εφαρμογής την παραγωγή και εμπορία διακοσμητικών ή συναφών με τα ζητούμενα της παρούσας διακήρυξης.
Είναι επιθυμητό για τα υλικά που προέρχονται από άλλες βιομηχανικές μονάδες κατασκευαστές να εφαρμόζουν και
οι ανωτέρω, παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά την τρέχουσα σειρά προτύπων ISO 9001.
1. Ο προσφέρων οφείλει να απασχολεί τουλάχιστον έναν ( 1 ) Ηλεκτρολόγο T.E. ή Π.Ε., το όνομα του
οποίου και το πτυχίο του θα το γνωστοποιήσει στην υπηρεσία με την υποβολή της προσφοράς του.
Τα δείγματα θα παραδοθούν , επί ποινή αποκλεισμού , ταυτόχρονα με την υποβολή της προσφοράς
από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.
2. Προσφορές για είδη των οποίων δεν κατατέθηκαν δείγματα ή δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει οποιοδήποτε υλικό σε αναγνωρισμένο εργαστήριο του εσωτερικού ή
εξωτερικού με έξοδα του προμηθευτή, για να εξετάσει αν τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή
ταυτίζονται με αυτά του εργαστηρίου δοκιμής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, στην επιτροπή διαγωνισμού, τεχνικά φυλλάδια και κάθε τι σχετικό, που
θα αποδεικνύει την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών από τα προσφερόμενα είδη.
Τα προς μίσθωση υλικά θα είναι καινούργια αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων
διεθνών κανονισμών όπως και τα παρακάτω:
1. Τα είδη θα φέρουν σήμανση CE για εξωτερικό χώρο με απαραίτητη, επί ποινή αποκλεισμού , ταυτόχρονα με την
υποβολή της προσφοράς, την υποβολή πιστοποιητικού ISO σειράς 9001:2008 ή μεταγενέστερο για το εργοστάσιο
κατασκευής των προς μίσθωση ειδών.
2. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή
ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις
διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.
3. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 10 : ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ «ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΨΕΙΡΑΣ ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ»
Η φωτεινή γιρλάντα «Κουρτίνα Ψείρας με Αγγέλους» θα πρέπει να είναι μια σύνθεση αποτελούμενη από:
Α) δύο φωτεινές κουρτίνες LED, διαστάσεων 2μ.Χ3μ. σε θερμό λευκό χρώμα, τοποθετημένες ένθεν και ένθεν.
Η κάθε φωτεινή κουρτίνα Θα πρέπει να είναι επεκτεινόμενη, με μίνι λαμπτήρες led υψηλής φωτεινότητας. Οι μίνι
λαμπτήρες της θα πρέπει να είναι ειδικού τύπου ώστε σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας σταματήσει να λειτουργεί
η γιρλάντα να λειτουργεί κανονικά. Οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F
2X0,50mm . Οι λαμπτήρες led θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα που θα
είναι γεμάτα με ειδική κόλλα (ρητίνη) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στεγανότητα τουλάχιστον IP65 και ασφάλεια στο
κορδόνι. Διάρκεια ζωής: 60.000h.
Τάση 230V. Δείκτης στεγανότητας IP65.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU (EXLVD 2006/95/EC):
IEC 60598-2-20:2014 (4η Έκδοση) σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η Έκδοση) EN 60598-2-20:2015 σε συνδυασμό
με ΕΝ 60598-1:2015
IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό μεIEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013,
EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Οι άκρες των κουρτινών θα πρέπει να αναδιπλώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τόξο σταθερής
ακτίνας καμπυλότητας, καταλήγοντας στα χέρια δύο φωτεινών αγγέλων.
Β) δύο φωτεινούς Αγγέλους διαστάσεων 1,90μ.Χ1,50μ. κατασκευασμένους από μορφοσίδηρο πάχους 5mm
τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να είναι επενδυμένοι στο περίγραμμά τους με φωτοσωλήνα LED διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36
λαμπάκια ανά μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης
δυνατής στεγανοποίησης και εγγύηση διάρκειας ζωής 60000 ώρες άριστης ποιότητας , σε θερμό λευκό χρώμα .
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα :
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008

Γ) ένα αστέρι τύπου Βηθλεέμ, διαστάσεων 1,70μ.Χ1,10μ., κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο πάχους 5mm
τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Θα πρέπει να είναι επενδυμένο στο περίγραμμά του με φωτοσωλήνα LED διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36
λαμπάκια ανά μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης
δυνατής στεγανοποίησης και εγγύηση διάρκειας ζωής 60000 ώρες άριστης ποιότητας , σε θερμό λευκό χρώμα .
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα:
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Σε ότι αφορά την τοποθέτηση (συναρμολόγηση) της γιρλάντας επάνω στο συρματόσχοινο αλλά και την τοποθέτηση
γενικότερα των γιρλαντών, τα σημεία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στην προμήθεια & τοποθέτηση των συρματόσχοινων στα σημεία που
θα υποδειχθούν από την υπηρεσία τα οποία θα είναι γαλβανισμένα εν θερμό διατομής Φ6.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ «ΚΟΜΗΤΗΣ» ΣΕ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ
Το φωτεινό στοιχείο «Κομήτης» θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο πάχους 5mm
τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να είναι επενδυμένο στο περίγραμμά του με φωτοσωλήνα LED διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36
λαμπάκια ανά μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης
δυνατής στεγανοποίησης και εγγύηση διάρκειας ζωής 60000 ώρες άριστης ποιότητας , σε θερμό λευκό χρώμα .
Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι: 3,50μ.Χ1,30μ. περίπου.
Η στήριξη θα πρέπει να γίνεται με βάσεις Φ10 μορφοσίδηρο γαλβανισμένο εν θερμό που να καταλήγουν σε λάμα
30Χ3.
Επίσης θα πρέπει να φέρει καλώδιο παροχής εύκαμπτο 2Χ1.5, 10m ικανό να συνδεθεί είτε στο φωτιστικό, είτε στη
θυρίδα επίσκεψης.
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα :
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008

ΑΡΘΡΟ 30 : ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ 3D ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟ
Το φωτεινό στοιχείο «Αστέρι 3D επιδαπέδιο μεγάλο» θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από
μορφοσίδηρο πάχους 5mm τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να είναι επενδυμένο στο περίγραμμά του με φωτοσωλήνα LED διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36
λαμπάκια ανά μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης
δυνατής στεγανοποίησης και εγγύηση διάρκειας ζωής 60000 ώρες άριστης ποιότητας , σε ψυχρό λευκό χρώμα .
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα :
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Θα πρέπει να είναι επενδυμένο με φωτεινούς λαμπτήρες LED σε κορδόνι από καουτσούκ καλώδιο προεκτάσεως, με
βαθμό στεγανότητας IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανοποίησης, σε θερμό λευκό χρώμα, καθώς
και με φωτοσωλήνα LED, στο περίγραμμά του διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36 λαμπάκια ανά μέτρο για την
εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανοποίησης και
εγγύηση διάρκειας ζωής 40000 ώρες άριστης ποιότητας , σε ψυχρό λευκό χρώμα .
Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι: 2,10μ ύψος Χ 2,10μ. πλάτος Χ 0,30μ. πλάτος με άνοιγμα 0,50μ.Χ0,50μ.
Προδιαγραφές κορδονιού λαμπτήρων:
Θα πρέπει να είναι επεκτεινόμενο 10 μέτρων, με μίνι λαμπτήρες led υψηλής φωτεινότητας, τουλάχιστον 80 Led/10m,
για τάση λειτουργίας 230V.Οι μίνι λαμπτήρες θα είναι ειδικού τύπου ώστε σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί η γιρλάντα να λειτουργεί κανονικά. Οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε
καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 2X0,50mm . Οι λαμπτήρες led θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό τους ενσωματωμένα
πλαστικά καλύμματα που θα είναι γεμάτα με ειδική κόλλα (ρητίνη) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στεγανότητα
τουλάχιστον IP65 και ασφάλεια στο κορδόνι. Στο τέλος του κορδονιού θα πρέπει να υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό
φις επέκτασης ώστε το κορδόνι να έχει την δυνατότητα επέκτασης μέχρι 160m. Η συνολική κατανάλωση του
κορδονιού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 8Watt/10m. Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Δείκτης στεγανότητας IP65.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU (EXLVD 2006/95/EC):
IEC 60598-2-20:2014 (4η Έκδοση) σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η Έκδοση) EN 60598-2-20:2015 σε συνδυασμό
με ΕΝ 60598-1:2015
IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό μεIEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013,
EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει βάσεις κατάλληλες για την στερέωση της στο δάπεδο .

ΑΡΘΡΟ 40 : ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ 3D ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ
Το φωτεινό τρισδιάστατο στοιχείο « 3D Αστέρι Μισό μεγάλο », θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από
μορφοσίδηρο πάχους 5mm τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να είναι επενδυμένο με φωτεινούς λαμπτήρες LED σε κορδόνι από καουτσούκ καλώδιο προεκτάσεως, με
βαθμό στεγανότητας IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανοποίησης, σε θερμό λευκό χρώμα, καθώς
και με φωτοσωλήνα LED, στο περίγραμμά του διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36 λαμπάκια ανά μέτρο για την
εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανοποίησης και
εγγύηση διάρκειας ζωής 40000 ώρες άριστης ποιότητας , σε ψυχρό λευκό χρώμα .
Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι: 1,70μ ύψος Χ 2,30μ. η διαγώνιος.
Προδιαγραφές κορδονιού λαμπτήρων:
Θα πρέπει να είναι επεκτεινόμενο 10 μέτρων, με μίνι λαμπτήρες led υψηλής φωτεινότητας, τουλάχιστον 80 Led/10m,
για τάση λειτουργίας 230V.Οι μίνι λαμπτήρες θα είναι ειδικού τύπου ώστε σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί η γιρλάντα να λειτουργεί κανονικά. Οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε
καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 2X0,50mm . Οι λαμπτήρες led θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό τους ενσωματωμένα
πλαστικά καλύμματα που θα είναι γεμάτα με ειδική κόλλα (ρητίνη) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στεγανότητα
τουλάχιστον IP65 και ασφάλεια στο κορδόνι. Στο τέλος του κορδονιού θα πρέπει να υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό
φις επέκτασης ώστε το κορδόνι να έχει την δυνατότητα επέκτασης μέχρι 160m. Η συνολική κατανάλωση του
κορδονιού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 8Watt/10m. Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Δείκτης στεγανότητας IP65.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU (EXLVD 2006/95/EC):
IEC 60598-2-20:2014 (4η Έκδοση) σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η Έκδοση) EN 60598-2-20:2015 σε συνδυασμό
με ΕΝ 60598-1:2015
IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό μεIEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013,
EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα :
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008.
Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει βάσεις κατάλληλες για την στερέωση της στο δάπεδο .

ΑΡΘΡΟ 50 : ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ 3D ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΜΙΣΟ ΜΙΚΡΟ
Το φωτεινό τρισδιάστατο στοιχείο « 3D Αστέρι Μισό μικρό », θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από
μορφοσίδηρο πάχους 5mm τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να είναι επενδυμένο με φωτεινούς λαμπτήρες LED σε κορδόνι από καουτσούκ καλώδιο προεκτάσεως, με
βαθμό στεγανότητας IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανοποίησης, σε θερμό λευκό χρώμα, καθώς
και με φωτοσωλήνα LED, στο περίγραμμά του διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36 λαμπάκια ανά μέτρο για την
εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανοποίησης και
εγγύηση διάρκειας ζωής 40000 ώρες άριστης ποιότητας , σε ψυχρό λευκό χρώμα .
Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι: 0,75μ ύψος Χ 1,15μ. η διαγώνιος.
Προδιαγραφές κορδονιού λαμπτήρων:
Θα πρέπει να είναι επεκτεινόμενο 10 μέτρων, με μίνι λαμπτήρες led υψηλής φωτεινότητας, τουλάχιστον 80 Led/10m,
για τάση λειτουργίας 230V.Οι μίνι λαμπτήρες θα είναι ειδικού τύπου ώστε σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί η γιρλάντα να λειτουργεί κανονικά. Οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε
καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 2X0,50mm . Οι λαμπτήρες led θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό τους ενσωματωμένα
πλαστικά καλύμματα που θα είναι γεμάτα με ειδική κόλλα (ρητίνη) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στεγανότητα
τουλάχιστον IP65 και ασφάλεια στο κορδόνι. Στο τέλος του κορδονιού θα πρέπει να υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό
φις επέκτασης ώστε το κορδόνι να έχει την δυνατότητα επέκτασης μέχρι 160m. Η συνολική κατανάλωση του
κορδονιού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 8Watt/10m. Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Δείκτης στεγανότητας IP65.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU (EXLVD 2006/95/EC):
IEC 60598-2-20:2014 (4η Έκδοση) σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η Έκδοση) EN 60598-2-20:2015 σε συνδυασμό
με ΕΝ 60598-1:2015
IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013,
EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα :
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει βάσεις κατάλληλες για την στερέωση της στο δάπεδο .

ΑΡΘΡΟ 60 : ΦΩΤΕΙΝΟ ΔΙΧΤΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,20 Χ 10,00 ΜΕΤΡΩΝ

Το φωτεινό δίχτυ θα πρέπει να έχει διαστάσεις περίπου 0,20 Χ 10,00 μέτρα, θα είναι
κατασκευασμένο από καουτσούκ καλώδιο σε μαύρο χρώμα . θα αποτελείται από μίνι λαμπτήρες πυράκτωσης ,
σε λευκό χρώμα και θα πρέπει να είναι καταλληλπ για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο , στεγανό , επεκτεινόμενο ,
220 / 230 V .
Η κατασκευή του θα πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένη για να εξυπηρετεί το στολισμό κορμών σε φυσικά
δένδρα , με βελτιωμένες άκρες , φέρουσες λεπτό σχοινάκι για την εξασφάλιση του απαιτούμενου τεντώματος
.
Δείκτης στεγανότητας IP65.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU (EXLVD 2006/95/EC):
IEC 60598-2-20:2014 (4η Έκδοση) σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η Έκδοση) EN 60598-2-20:2015 σε συνδυασμό
με ΕΝ 60598-1:2015
IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγίαEMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό μεIEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013,
EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008

ΑΡΘΡΟ 70 : ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΑΝΑ 3D ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ
Το φωτεινό τρισδιάστατο στοιχείο « 3DΚαμπάνα Διπλή », θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από
μορφοσίδηρο πάχους 5mm τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε
δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να είναι επενδεδυμένη με φωτοσωλήνα LED.
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα :
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Το ύψος της κάθε καμπάνας θα πρέπει να είναι περίπου είναι 1,00 μέτρο και η διάμετρός της 1,20 μέτρα .
Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει βάσεις κατάλληλες για την στερέωση της στο δάπεδο .

ΑΡΘΡΟ 80 : ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
Η φωτεινή γιρλάντα για στολισμό φυσικών δένδρων θα πρέπει να αποτελείται από το σύνολο 3
φωτεινών άστρων και 2 φωτεινών μπαλών , τοποθετημένων το ένα δίπλα στο άλλο .

Ο σκελετός τόσο των άστρων όσο και των μπαλών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από μορφοσίδηρο
πάχους περίπου 5mm, γαλβανισμένο εν θερμό.
Θα πρέπει να είναι επενδυμένα με φωτοσωλήνα LED.
Οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι ίδιες, δηλαδή τόσο τα άστρα όσο και οι μπάλες θα πρέπει να είναι:
0.50μΧ0.50μ περίπου.
Η απόσταση από το ένα φωτεινό στοιχείο έως το άλλο θα πρέπει να είναι 2 μέτρα περίπου .
Το συνολικό μήκος της γιρλάντας θα πρέπει να είναι 10,5μ. περίπου.
Η στήριξή τους θα πρέπει να γίνει επάνω σε καλώδιο παροχής εύκαμπτο 2Χ1.5, μήκους 10,00 m ικανό να συνδεθεί
στο δίκτυο .
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα :
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008

ΑΡΘΡΟ 90 : ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΥΣΤΑΔΑ 3D ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΩΝΟΥ
Η φωτεινή συστάδα θα πρέπει να αποτελείται από τρεις όμοιες κατασκευές διαφορετικών μεγεθών, που
παρουσιάζουν το σχήμα τρισδιάστατων δένδρων σε σχήμα κώνου.
Κάθε δένδρο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σιδερένιο σκελετό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης
σταθερότητας, σε μια κυκλική βάση. Στο κέντρο της βάσης θα πρέπει ενσωματωμένα να υψώνεται ένας σιδηροϊστός,
ο οποίος θα καταλήγει να φέρει ενσωματωμένο έναν μικρότερο σιδερένιο κύκλο. Ο σκελετός αυτός θα πρέπει να
σχηματίζει ακτίνες που θα ξεκινούν από τη σιδερένια κατώτερη βάση και θα καταλήγουν στον ανώτερο κύκλο. Οι
ακτίνες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από φωτεινούς λαμπτήρες LED επεκτεινόμενους.
Στην κορυφή του κάθε δένδρο θα πρέπει να φέρει φωτεινό τρισδιάστατο άστρο κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο
πάχους 5mm τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό και επενδεδυμένο με φωτοσωλήνα LED.
Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν 3 διαφορετικά ύψη, το κοντύτερο θα πρέπει να έχει 2μ. ύψος περίπου ενώ το
ψηλότερο θα πρέπει να έχει 3,5μ. ύψος περίπου.
Προδιαγραφές κορδονιού λαμπτήρων:
Θα πρέπει να είναι επεκτεινόμενο 10 μέτρων τουλάχιστον, με μίνι λαμπτήρες led υψηλής φωτεινότητας, τουλάχιστον
80 Led/10m, για τάση λειτουργίας 230V.Οι μίνι λαμπτήρες θα είναι ειδικού τύπου ώστε σε περίπτωση που ένας
λαμπτήρας σταματήσει να λειτουργεί η γιρλάντα να λειτουργεί κανονικά. Οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένοι σε καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 2X0,50mm . Οι λαμπτήρες led θα πρέπει να έχουν στο εσωτερικό τους

ενσωματωμένα πλαστικά καλύμματα που θα είναι γεμάτα με ειδική κόλλα (ρητίνη) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
στεγανότητα τουλάχιστον IP65 και ασφάλεια στο κορδόνι. Στο τέλος του κορδονιού θα πρέπει να υπάρχει ειδικό
στεγανό βιδωτό φις επέκτασης ώστε το κορδόνι να έχει την δυνατότητα επέκτασης μέχρι 160m. Η συνολική
κατανάλωση του κορδονιού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 8Watt/10m. Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Δείκτης στεγανότητας IP65.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU (EXLVD 2006/95/EC):
IEC 60598-2-20:2014 (4η Έκδοση) σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η Έκδοση) EN 60598-2-20:2015 σε συνδυασμό
με ΕΝ 60598-1:2015
IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013,
EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα:
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.
Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008
Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει βάσεις κατάλληλες για την στερέωση της στο δάπεδο .
ΑΡΘΡΟ 100 : ΦΩΤΕΙΝΟ ΔΕΝΔΡΟ «ΦΙΔΙ» ΣΕ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟ
Το φωτεινό στοιχείο «Φίδι» θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μορφοσίδηρο πάχους 5mm
τουλάχιστον, γαλβανισμένο εν θερμό για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Θα πρέπει να είναι επενδυμένο στο περίγραμμά του με φωτοσωλήνα LED διατομής 13mm, τάσεως 230V, με 36
λαμπάκια ανά μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης λαμπρότητας, IP65 για την εξασφάλιση της μέγιστης
δυνατής στεγανοποίησης και εγγύηση διάρκειας ζωής 60000 ώρες άριστης ποιότητας , σε ψυχρό λευκό χρώμα .
Το ύψος του θα πρέπει να είναι: 2μ. περίπου.
Η στήριξη θα πρέπει να γίνεται με βάσεις Φ10 από μορφοσίδηρο γαλβανισμένο εν θερμό που να καταλήγουν σε
λάμα 30Χ3.
Επίσης θα πρέπει να φέρει καλώδιο παροχής εύκαμπτο 2Χ1.5, μήκους 10,00 m ικανό να συνδεθεί στο δίκτυο.
Προδιαγραφές φωτοσωλήνα:
Ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC υλικό, με λεία επιφάνεια και χωρίς γραμμώσεις σε
όλο το μήκος του για καλύτερη καθαρότητα, που αντανακλά περισσότερο φωτισμό και θα έχει διάμετρο Φ 12–14mm
. Θα πρέπει να παρέχει μεγάλη στεγανότητα στα φις και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, με προστασία UV. Θα πρέπει
να φέρει ανά μέτρο, τουλάχιστον 30 λαμπτήρες led, υψηλής φωτεινότητας. Σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας
σταματήσει να λειτουργεί ο υπόλοιπος σωλήνας θα συνεχίζει να λειτουργεί.
Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65.

Τάση λειτουργίας 230V και κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 3,5Watt ανά μέτρο. Θα πρέπει να έχει αντοχή
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C .
Διάρκεια ζωής: 100.000h.
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC 60598-2-21:2014
(1η ΕΚΔΟΣΗ), σε συνδυασμό με IEC 60598-1:2014 (8η ΕΚΔΟΣΗ), EN 60598-2-21:2015,σε συνδυασμό με EN 605981:2015,IEC TR 62778:2014(2η ΕΚΔΟΣΗ) IEC 62031:2008+A1:2012+A2:2014
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC IECCISPR 15:2013+A1:2015 σε συνδυασμό με IEC
61547:2009, IEC 61000-3-2:2014,
IEC 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015,EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία RoHS 2011/65/EU IEC62321:2008

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των προσηκόντων μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια
της μεταφοράς τοποθέτησης και εκ τοποθέτησης τόσο των προς μίσθωση ειδών όσο και των υπαρχόντων
διακοσμητικών του Δήμου, και θα φέρει πλήρη την οποιαδήποτε ποινική ή αστική ευθύνη προκύψει σε περίπτωση
ατυχήματος. Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης και εκ τοποθέτησης των προς μίσθωση ειδών θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η κάθε κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμου σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 82 του Ν.4412/2016. Τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένα βάση
των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Αν κατά την παραλαβή ή και την διάρκεια της χρήσης κάποιου υλικού διαπιστωθεί ότι αυτό είναι
ακατάλληλο από την επιτροπή παραλαβής , σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, θα
αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον εκμισθωτή με αντίστοιχο, κατάλληλο και αποδεκτό από την επιτροπή , χωρίς
απαίτηση του εκμισθωτή και ιδιαίτερη πληρωμή πέραν της σύμβασης.
Αν ο εκμισθωτής παραλείπει την υποχρέωσή του για την αντικατάσταση ελαττωματικών ή κακής ποιότητας
από τα προς εκμίσθωση είδη , ο Δήμος μπορεί να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτελέσεως. Η παράδοση και τοποθέτηση των προς εκμίσθωση ειδών καθώς και των υπαρχόντων
διακοσμητικών του Δήμου, θα γίνει από τον ανάδοχο εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σε
συνεννόηση με την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής.
Ηλιούπολη , 2 / 11 / 2020

Ο Συντάξας

Θανάσης Λαλλάς
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Η Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών - Δόμησης

Χαρίκλεια Χριστοφιλάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Θανάσης Λαλλάς
Ταχ. Δ/νση : Σοφοκλή Βενιζέλου 112
Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16342
Τηλέφωνο : 210-9970082
Fax : 210-9970097

ΜΕΛΕΤΗ : << Μίσθωση χριστουγεννιάτικου
εξοπλισμού για το στολισμό της πόληςΤοποθέτηση, Αποξήλωση υφιστάμενου >>
Α. Μ. : 36 / 2020
Κ. Α. : 30. 6235.0001
Προϋπολογισμός : 74.400,00 €
CPV : 51110000-6
CPV : 31600000-2 με συμπληρωματικό κωδικό
ΡΑ01-7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ 1 :Μίσθωση ειδών εορταστικού διακόσμου CPV : 31600000-2 με συμπληρωματικό κωδικό ΡΑ01-7
ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1

Φωτεινή
γιρλάντα
Κουρτίνα ψείρας με
αγγέλους

ΤΕΜΑΧΙΟ

34

252

8.568,00

2

Φωτεινό
αστέρι
Κομήτης σε επιστύλιο

ΤΕΜΑΧΙΟ

40

182,65

7.306,00

3

Φωτεινό Αστέρι 3D
επιδαπέδιο μεγάλο

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

572

1.716,00

4

Φωτεινό Αστέρι 3D
επιδαπέδιο
μισό
μεγάλο

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

432

1.296,00

5

Φωτεινό
Αστέρι
3Dεπιδαπέδιο μισό
μικρό

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

242

726,00

6

Φωτεινό
διαστάσεων
0,20μ.Χ10μ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

82

2.460,00

7

Φωτεινή
διπλή
Καμπάνα
3Dεπιδαπέδια

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

172

688,00

8

Φωτεινή
Γιρλάντα
για
στολισμό
φυσικών δένδρων

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

172

3.440,00

9

Φωτεινή
επιδαπέδιασυστάδα
3Dδένδρων σε σχήμα
Κώνου (σετ των 3
τεμαχίων)

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

637

2.548,00

10

Φωτεινό δένδρο Φίδι
σε επιστύλιο

ΤΕΜΑΧΙΟ

41

122

5.002,00

Α/Α

Δίχτυ

ΣΥΝΟΛΟ

33.750,00

Φ.Π.Α. 24%

8.100,00

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ

41.850,00

ΟΜΑΔΑ 2 :Τοποθέτηση και αποξήλωση υφιστάμενων στολιδιών του Δήμου CPV : 51110000-6
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1.

Υπηρεσία τοποθέτησης των
1050 υφιστάμενων στολιδιών
του Δήμου

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.050,00

18,00

18.900,00

2.

Υπηρεσία αποξήλωσης των 1050
υφιστάμενων στολιδιών του
Δήμου

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.050,00

7,00

7.350,00

ΣΥΝΟΛΟ

26.250,00

Φ.Π.Α. 24%

6.300,00

ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ

32.550,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ

Φ.Π.Α.

1.

Μίσθωση ειδών
εορταστικού
διακόσμου
Τοποθέτηση και
αποξήλωση
υφιστάμενων
στολιδιών του
Δήμου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

33.750,00 €

8.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
41.850,00 €

26.250,00 €

6.300,00 €

32.550,00€

60.000,00 €

14.400,00 €

74.400,00 €

2.

Ηλιούπολη , 2 / 11 / 2020

Ο Συντάξας

Θανάσης Λαλλάς
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Η Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης

Χαρίκλεια Χριστοφιλάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Θανάσης Λαλλάς
Ταχ. Δ/νση : Σοφοκλή Βενιζέλου 112
Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16342
Τηλέφωνο : 210-9970082
Fax : 210-9970097

ΜΕΛΕΤΗ : << Μίσθωση χριστουγεννιάτικου
εξοπλισμού για το στολισμό της πόληςΤοποθέτηση, Αποξήλωση υφιστάμενου >>
Α. Μ. : 36 / 2020
Κ. Α. : 30. 6235.0001
Προϋπολογισμός : 74.400,00 €
CPV :
51110000-6
CPV : 31600000-2 με συμπληρωματικό κωδικό
ΡΑ01-7

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 : Μίσθωση ειδών εορταστικού διακόσμου

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΙΔΟΣ
Φωτεινή γιρλάντα Κουρτίνα
ψείρας με αγγέλους
Φωτεινό αστέρι Κομήτης σε
επιστύλιο
Φωτεινό Αστέρι 3D επιδαπέδιο
μεγάλο
Φωτεινό Αστέρι 3Dεπιδαπέδιο
μισό μεγάλο
Φωτεινό Αστέρι 3Dεπιδαπέδιο
μισό μικρό
Φωτεινό Δίχτυ διαστάσεων
0,20μ.Χ10μ.
Φωτεινή
διπλή
Καμπάνα
3Dεπιδαπέδια
Φωτεινή Γιρλάντα για στολισμό
φυσικών δένδρων
Φωτεινή επιδαπέδια συστάδα
3Dδένδρων σε σχήμα Κώνου (σετ
των 3 τεμαχίων)
Φωτεινό δένδρο Φίδι σε
επιστύλιο

ΜΟΝΑΔΑ

CPV : 31600000-2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

34,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

40,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

30,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

20,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

41,00

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΟΜΑΔΑ 2 : Τοποθέτηση και αποξήλωση υφιστάμενων στολιδιών του Δήμου CPV : 51110000-6
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
1.

Υπηρεσία τοποθέτησης των
1050 υφιστάμενων στολιδιών
του Δήμου

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.050,00

2.

Υπηρεσία αποξήλωσης των
1050 υφιστάμενων στολιδιών
του Δήμου

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.050,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μίσθωση ειδών
εορταστικού
διακόσμου
Τοποθέτηση και
αποξήλωση
υφιστάμενων
στολιδιών του
Δήμου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2

ΔΑΠΑΝΗ

Ηλιούπολη ,

Φ.Π.Α.

/

/ 2020

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ
Πληροφορίες : Θανάσης Λαλλάς
Ταχ. Δ/νση : Σοφοκλή Βενιζέλου 112
Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16342
Τηλέφωνο : 210 - 9970082
Fax : 210 - 99700977

ΜΕΛΕΤΗ : << Μίσθωση
χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το
στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση,
Αποξήλωση υφιστάμενου >>
Α. Μ. : 36 / 2020
Κ. Α. : 30. 6235.0001
Προϋπολογισμός : 74.400,00 €
CPV :
51110000-6
CPV : 31600000-2 με συμπληρωματικό
κωδικό ΡΑ01-7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της συγγραφής
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό
με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη «Μίσθωση χριστουγεννιάτικου
εξοπλισμού για το στολισμό της πόλης-Τοποθέτηση, Αποξήλωση υφιστάμενου>>».
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Ηλιούπολης και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο οικονομικός
φορέας που θα του ανατεθεί η σύμβαση, βάσει της προσφοράς του ύστερα από την διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της μίσθωσης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και
θα βαρύνει με το ποσό των 24.543,60 € τον Κ.Α. 30. 6235.0001 τον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου
και με το ποσό των 49.856,40 € τον
Κ.Α. 30. 6235.0001 για το έτος 2021.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία

•
•
•
•
•

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας κατά σειρά είναι :
Η προκήρυξη όπως έχει δημοσιευτεί
Η διακήρυξη του διαγωνισμού με τα παραρτήματα της
Η παρούσα μελέτη με Α.Μ. 36 / 2020
Η οικονομική & τεχνική προσφορά του αναδόχου
Το Τ.Ε.Υ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η μίσθωση των 182 εορταστικών στολιδιών καθώς και η τοποθέτηση, Αποξήλωση του
υφιστάμενου εξοπλισμού (ως προς τα 1050) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :
• Του ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει ,

•

Του ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». όπως ισχύει ,

•

Του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας – Ανάρτηση Νόμων & Πράξεων στο Διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει ,

•

του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες » όπως ισχύει ,

•

Του ν. 4555 / 2018 όπως ισχύει ,

•

Του ν. 3852 / 2010 όπως ισχύει,

•

. Του ν. 2690 / 1999 όπως ισχύει,

•

Του ν. 4270 / 2014 όπως ισχύει ,

•

Του ν. 4250 / 2014 όπως ισχύει ,

•

Του ν. 4152 / 2013 όπως ισχύει ,

•

Του ν. 4013 / 2011 όπως ισχύει ,

•

Του ν. 3548 / 2007 όπως ισχύει

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋποθέσεις συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων αυτών που
είναι εγκατεστημένα σε :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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,

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.

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων :

4.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, η εν λογω υποχρεωση αφορα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιουi.

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού
το αναφερόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.) όπως ισχύει , που εγκρίθηκε με την με αριθμό 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ( Φ.Ε.Κ. Β΄
3698/2016 ), βάσει της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 79. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου.doc, στo διαδικτυακό
τόπο www.ilioupoli.gr του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς
τους και φάκελο τεχνικής προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω
στοιχεία :
•

Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι απασχολεί τουλάχιστον έναν ( 1 )
Ηλεκτρολόγο T.E. ή Π.Ε., τον οποίο θα δηλώνει και θα έχει επισυναπτόμενο το πτυχίο του

•

Υποβολή, πιστοποιητικού ISO σειράς 9001:2008 ή μεταγενέστερο για το εργοστάσιο κατασκευής των
προς μίσθωση ειδών

•

Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι όλος ο προς μίσθωση εξοπλισμός, είναι
σύμφωνος με τις τεχνικές περιγραφές θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, θα έχουν
δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP-44 καθώς και ότι πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ,
της Ε.Ε. και θα διαθέτουν το σήμα CE.

•

Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και
τις υποχρεώσεις της Α.Μ. 36 /2020 της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας - Δόμησης

.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ισχύς της Σύμβασης – Τόπος Παράδοσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού
συμφωνητικού:
α)να παραδώσει τα υπό μίσθωση είδη στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), χρονική στιγμή
κατά την οποία θεωρείται ότι τα είδη παραχωρούνται κατά χρήση στον Δήμο και για χρονικό διάστημα έως
και τις 10/1/2021, έπειτα να τα τοποθετήσει στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου που θα του
υποδειχθούν από την υπηρεσία οπότε συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
β)από τους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), να παραλάβει τα υπάρχοντα είδη
στολισμού (ως προς τα 1050) προκειμένου να τα τοποθετήσει, στα σημεία που θα του υποδειχθούν
αρμοδίως οπότε συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης τοποθέτησης.
γ)Μετά την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού -τόσο του προς εκμίσθωση όσο και του υφιστάμενου(ως
προς τα 1050) και την επιστροφή του υφιστάμενου εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής
Υπηρεσίας), συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Σταθερότητα Τιμών
Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.
Η κάθε τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του εξοπλισμού που μισθώνεται, το κόστος μεταφοράς των ειδών, το
κόστος εγκατάστασης αυτού σε πλήρη λειτουργία, καθώς και το κόστος εκ τοποθέτησης, κάθε απαιτούμενη
δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του εισφορών
και οι νόμιμες κρατήσεις. Σε ότι αφορά την εγκατάσταση των υπαρχόντων ειδών στολισμού του Δήμου
στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των ειδών ,το κόστος εγκατάστασης αυτών σε πλήρη
λειτουργία, καθώς και η εκ τοποθέτηση τους και παράδοσης στις αποθήκες του Δήμου και γενικά κάθε
απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών
του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Συμφωνητικό
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θέτοντας του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρο υσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

Άρθρο 8ο : Παραλαβή
H παραλαβή των μισθωμένων ειδών θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί,
σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στη μελέτη.
Με την παράδοση των προς εκμίσθωση ειδών στις αποθήκες του Δήμου(Τεχνικής Υπηρεσίας) και
μετά την τοποθέτηση - εγκατάσταση και θέση του προς εκμίσθωση εξοπλισμού συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Με την παραλαβή-τοποθέτηση των υφιστάμενων στολιδιών του
Δήμου συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Μετά την αποξήλωση όλου του εξοπλισμού -τόσο του
προς εκμίσθωση όσο και του υφιστάμενου(ως προς τα 1050) και την επιστροφή του υφιστάμενου
εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου (Τεχνικής Υπηρεσίας), συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης
σύμβασης και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια
επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, τον Δήμου Ηλιούπολης,
κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό εκμίσθωση είδη πληρούν τους όρους
της παρούσας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση που αυτά δεν
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρ κεια τους, εντός
πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση
κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την επιτροπή παραλαβής και την αρμόδια Υπηρεσία, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό εκμίσθωση είδη στις αποθήκες του
Δήμου(Τεχνικής Υπηρεσίας), όταν παραλάβει τον υπό εκ μίσθωση και τον υφιστάμενο εξοπλισμό
(ως προς τα 1050), όταν τα τοποθετήσει στα σημεία που θα του υποδειχθούν αρμοδίως καθώς και με
την αποξήλωση αυτών.

Άρθρο 9ο : Πληρωμή του Αναδόχου
Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε δύο δόσεις - η πρώτη μέχρι
31/12/2020 ως προς την υπηρεσία τοποθέτησης του υφιστάμενου υλικού και η δεύτερη δόση, μετά την
ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, και όχι προγενέστερα από τις 10/1/2021, με εντάλματα που θα
εκδοθούν μετά τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής καθώς και βεβαίωση καλής εκτέλεσης
της σύμβασης και την προσκόμιση των τιμολογίων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπίστωσε
καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα τους (Πρβλ. αρ. 200 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ ολοκλήρου οι φόροι, τέλη, εργοδοτικές επιβαρύνσεις, κρατήσεις, υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο ΦΠΑ που αναλογεί καταβάλλεται από τον Δήμο στον προμηθευτή με την εξόφληση του τιμολογίου και
υποχρεούται (ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με το νόμο.
Τα πάσης φύσεως έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν επαναληπτικού) βαρύνουν τους
υποψήφιους προμηθευτές.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του προμηθευτή εξαιτίας
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό πληρωμής και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
προς πληρωμή ποσό.
O ανάδοχος οφείλει να τηρεί τούς όρους της σύμβασης και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία
παραστατικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Κρατήσεις – Φόροι
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος
βαρύνει τον Δήμο. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέταση ς
Προδικαστικών Προσφυγών (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επίσης σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τύπο.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Εγγυήσεις
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην διακήρυξη στοιχεία και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να ισχύει
τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016 (Α΄13)» που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά την διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά την λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικού φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ΄ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : α) την ημερομηνία έκδοσης, β)τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ)τους όρους ότι
: α)η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως και β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους .

ΑΡΘΡΟ 12ο: Παράδοση των υλικών - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209
του ν. 4412/2016. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221
του ν. 4412/2016.
Τρόπος παράδοσης & Χρόνος παράδοσης: Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας γενικής συγγραφής.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση
των ειδών σε αποθήκη του Δήμου πλήρη συσκευασμένα. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που
πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητας του προσωπικού η αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις (Πρβλ. αρ. 206 παρ. 3 ν. 4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος
από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5 ) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση
υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
207 του Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο
Ηλιούπολης θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των
χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Άρθρο 12ο : Δημοσίευση
Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο (ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν.
4412/2016.
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.dίavgeia.goν.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Επίσης η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο κατά τις διατάξ εις του
Ν. 3548/2007.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση www. Ilioupoli.gr
Άρθρο 13ο : Ζημιές - Ατυχήματα
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια
του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών-ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο
προσωπικό τον Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο Ανάδοχος έχει
αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων
νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει
στις εγκαταστάσεις του Δήμου κατά την τοποθέτηση τον εξοπλισμού.
Άρθρο 14ο : Γενικοί Όροι - Προϋποθέσεις
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του Ν.
4412/2016.

2. Καθώς η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν, 2939/2001, ο ανάδοχος
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής, να τηρεί τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρον 12 ή και της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχ εται από την αναθέτουσα
αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 105 τον ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5
του άρθρου 105 του ν. 4412 / 2016.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
4. Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
5. Απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων των υπό μίσθωση ειδών κατά την υποβολή των προσφορών.
6. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μίσθωση των ειδών, ως αυτά
προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τ ου θα περιλαμβάνεται
το σύνολο των εκμισθωμένων ειδών και η τοποθέτηση και εκ τοποθέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού του
Δήμου.
7. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που
θα ορίζεται αναλυτικά στο συμφωνητικό.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της
εκτέλεσης της σύμβασης, τον Δήμου Ηλιούπολης, κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα
υπό εκμίσθωση είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα την υπηρεσία, που εκτελεί την μίσθωση, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει
τα είδη.
10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούρια σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκειας τους, εντός πέντε
ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής
ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο.
11. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του
Ν. 3463/2006 και το Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας σε ισχύ.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ηλιούπολη , 2 / 11 / 2020

Ο Συντάξας

Θανάσης Λαλλάς
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρήθηκε
Η Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης

Χαρίκλεια Χριστοφιλάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

