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Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..432/2020..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..47ης/13-10-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..13η Οκτωβρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..24890/09-10-2020..πρόσκλησης του
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗΔ1ο: « 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2020».
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου δίμηνης διάρκειας έτους 2020 για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Διονύσου για την εκκαθάριση
δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων».

ΘΕΜΑ 2ο: «α) Έγκριση Μελέτης 05/2019 β) Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών του Διαγωνισμού».
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ
για την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση της Παιδικής
& Νεανικής Χορωδίας του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού
Εξοπλισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτημα του κ. Λιάπη Αχιλλέα περί καταβολής αποζημίωσης από πτώση
δέντρου σε τάφο».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την
έκδοση παραβόλων και δαπανών ΚΤΕΟ, Καρτών καυσαερίων, βεβαίωσης
ταχογράφων και λοιπών πιστοποιητικών για οχήματα του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φώτος Βασίλειος
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Ζαμάνης Διονύσιος
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
8. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ζωή Μαρουλάκη Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Αριθμός Απόφασης: 432/2020
ΘΕΜΑ 2ο: «α) Έγκριση Μελέτης 05/2019 β) Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών του Διαγωνισμού».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ
133/19.07.2018 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
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις»:
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
…, δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»
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και από το άρθρο 203 εδ. 1 N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α’):
«(Ειδικότερα ο Δήμαρχος) … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, …»,
2.τον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών,
3.Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'):
4.Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”,
5.Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α’/5.8.2016),
6.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22743/21-09-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης
Οικονομικών για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΑΔΑΜ:
20REQ007351781 2020-09-22), στον Κ.Α. 64.7135.0002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- χρηματοδότηση από πρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
πρόσκληση V ένταξη 31148/2020» με ποσό 50.000,00€ για το έτος 2020.

7.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22744/21-09-2020 Τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης
Οικονομικών
για
την
έγκριση
δαπάνης
και
διάθεση
πίστωσης
(ΑΔΑΜ:20REQ007351737 2020-09-22), στον Κ.Α. 30.7135.0009 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με ποσό 50.000,00€ για το έτος

2020.
Παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου, για την έγκριση:
1.

της υπ’ αρ. 05/2019 Μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τ.Υ. με
τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

2. των όρων της Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που συνέταξε το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου.
3. της συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του
Διαγωνισμού ορίζοντας τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 Τις διατάξεις του άρθρου 203 εδ. 1,3 του N. 4555/18(ΦΕΚ 133/19.07.2018/Α’)
 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α').
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016).
 Την υπ’ αρ. 05/2019 Μελέτη του Τμ.Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τ.Υ.
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 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Συμβούλων

(λεπτομέρειες

στα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.Εγκρίνει την υπ’ αρ.05/2019 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης
Τ.Υ. με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ

24%.
2.Καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ 24%, ως

ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Στέφανος,

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613- Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr

Αριθ. Πρωτ:
Αριθ. Αποφ. :

/ /2020
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

80.645,16 €

ΦΠΑ 24%

19.354,84 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

100.000,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ"
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
« Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των
δήμων της χώρας»

ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2020
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4.1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Διονύσου

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1

Πόλη

Αγ. Στέφανος Nομού Αττικής

Ταχυδρομικός Κωδικός

14565

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL305

Τηλέφωνο

213 2030600

Φαξ

213 2030630

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ. 213 2030613
e-mail:moira@dionysos.gr

ΑΔΑ: ΩΥΠΗΩ93-9ΥΟ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www dionysos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Δήμος Διονύσου

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, αποτελεί μη κεντρική κυβερνητική αρχή και ανήκει
στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) και ακολουθεί τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ, του
Ν.4412/2016.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες (Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης).Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό (N. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : www dionysos.gr
δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης κατά ποσοστό 50% είναι ο Δήμος Διονύσου,
ενώ το υπολειπόμενο 50% χρηματοδοτείται ισόποσα από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Η δαπάνη
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. : 30.7135.0009 με το χρηματικό ποσό των 50.000,00€
ως προς το σκέλος των ιδίων πόρων & αντίστοιχα τον Κ.Α. 64.7135.0002 με το χρηματικό ποσό των
50.000,00€ ως προς το χρηματοδοτούμενο σκέλος, σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Διονύσου.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 κατόπιν της υπ' αρ. 4721/23-01-2019
Πρόσκλησης V και την τροποποίση με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας”.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 5της Πράξης :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 31148/22-05-2020 του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
διαχείρισης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΤΠ46ΜΤΛ6-ΔΧΞ) και της υπ' αρ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V και όπως
αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 30557/22-04-2019 (ΑΔΑ : 6Α5Χ465ΧΘ7-Μ62), 64810/1809-2020 (ΑΔΑ : Ω9ΕΨ465ΧΘ7-ΓΝΟ), 92863/30-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ) και 92984/30-122019 (ΑΔΑ : Ω9Ψ846ΜΤΛ6-Ι34) αποφάσεις του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και
διαχείρισης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών
προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν4412/16.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων και ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης, για την δημιουργία ή
και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου
Διονύσου στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Δήμου από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’.
Η προμήθεια αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των επιβατών, στην ασφαλή κατά το δυνατόν
μετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές
συνθήκες
 Δημοτική Ενότητα Διονύσου- ΓΡΑΜΜΗ 536 (6 ΣΤΑΣΕΙΣ)
 Δημοτική Ενότητα Αγ. Στεφάνου-ΓΡΑΜΜΗ 509 (10 ΣΤΑΣΕΙΣ)
 Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου- ΓΡΑΜΜΗ 509 (1 ΣΤΑΣΗ)
 Δημοτική Ενότητα Δροσιάς- ΓΡΑΜΜΗ 509-507 (4 ΣΤΑΣΕΙΣ)
 Δημοτική Ενότητα Σταμάτας- ΓΡΑΜΜΗ 507 (1 ΣΤΑΣΗ)
 Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης- ΓΡΑΜΜΗ 507 (2 ΣΤΑΣΕΙΣ)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Α, Β, Γ

Το στέγαστρο, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την στατική επάρκειά του, η οποία θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Η θεμελίωση επίσης του στεγάστρου θα γίνει σύμφωνα με αυτή την στατική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
Στο κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους
επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.
Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και με
συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.
Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του φωτισμού, της
φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα είναι
εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής
αυτονομίας.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.
Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα
στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
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Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας, τεχνολογίας Led,
μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Επίσης, θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi.
Στην τιμή του κάθε τύπου στεγάστρου περιλαμβάνεται η κατασκευή των θεμελίων
(συμπεριλαμβανομένου των εκσκαφών/ επιχωματώσεων) ή και όλων των ενεργειών που
αφορούν την αποκατάσταση των υφιστάμενων επιφανειών (άσφαλτος, πεζοδρόμια κλπ),
καθώς και απομάκρυνση μπαζών.
Αναλυτικά στοιχεία και προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και υλικών καθώς και οι
εργασίες ενσωμάτωσης τους, περιγράφονται στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών
Προδιαγραφών της μελέτης Νο 5/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Διονύσου που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης.
Συμβατικά στοιχεία.
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
β) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
γ) Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
δ) Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στων ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928400-2 με τίτλο ”Αστικός Εξοπλισμός”
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

Αριθμός Τιμ/γίου

CPVS

Ειδος
Μονάδας

Ποσ/τα

Τιμή
Μ/δας

Δαπάνη

1

ΟΜΑΔΑ A΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

1

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α

1.1

34928400-2

τεμαχ

2,00

3.100,00

6.200,00

2

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β

1.2

34928400-2

τεμαχ

9,00

2.724,73

24.522,58

3

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Γ

1.3

34928400-2

τεμαχ

4,00

2.400,00

9.600,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

40.322,58

ΦΠΑ 24%

9.677,42

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α'
Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

Αριθμός Τιμ/γίου

CPVS

Ειδος
Μονάδας

Ποσ/τα

Τιμή
Μ/δας

50.000,00
Δαπάνη

2

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β

2.1

34928400-2

τεμαχ

5,00

2.724,73

13.623,66

2

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Γ

2.2

34928400-2

τεμαχ

4,00

2.400,00

9.600,00

3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

2.3

34928400-2

τεμαχ

24,00

712,46

17.098,93

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

40.322,58

ΦΠΑ 24%

9.677,42

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β'

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' & Β'

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

50.000,00

100.000,00

100.000,00
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Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Δημόσιο
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια
ισχύος της είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ,II & III της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει 12 της τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από 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)»

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.

Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις
για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του 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,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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του 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”,
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων
της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών 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 σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
της με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα
«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων
της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ
2540/Β΄/07.11.2011),
της με αριθ. 1191/14.03.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
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καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β΄/22.03.2017),














της υπ' αρ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’
αριθμ. 30557/22-04-2019 (ΑΔΑ : 6Α5Χ465ΧΘ7-Μ62), 64810/18-09-2020 (ΑΔΑ : Ω9ΕΨ465ΧΘ7ΓΝΟ), 92863/30-12-2019 (ΑΔΑ : 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ) και 92984/30-12-2019 (ΑΔΑ : Ω9Ψ846ΜΤΛ6Ι34) αποφάσεις του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και διαχείρισης ΠΔΕ της
Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
της υπ' αρ. 31148/22-05-2020 απόφαση ένταξης του τμήματος Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και διαχείρισης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2ΤΠ46ΜΤΛ6-ΔΧΞ).
Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της
προμήθειας.
Την ανάγκη του Δήμου και των φορέων αυτού για την προμήθεια των αναφερομένων στο
θέμα ειδών.
Την θετική γνωμοδότηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), για τη
θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του προτεινόμενου έργου –προμήθειας
με τις βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης τύπων στεγάστρων του Παραρτήματος ΙΙΙ της
υπ’ αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Το υπ’ αριθμ. 21364/14.09.2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007322866 2020-0916 με τη συνημμένη μελέτη του Τμήματος Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών».
την υπ΄ αριθμ. 740/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΩΞ3Ω93-Π9Π & ΑΔΑΜ:
20REQ007351737 2020-09-22)
την υπ΄ αριθμ. 741/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΞ8ΘΩ93-ΝΡΤ & ΑΔΑΜ:
20REQ007351781 2020-09-22)
της με αριθμ. …………../2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: …………………..) περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης, λοιπών εγγράφων της σύμβασης,
τον ορισμό των επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και περί έγκρισης διενέργειας της
προμήθειας με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού, διαμέσου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια
διαγωνισμού
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αναλυτικότερα :
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.
gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
……/…./2020
…………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

……/…./2020
………………………

…./…./2020 και
ώρα 15:00 μ.μ
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με
υπηρεσία χρονοσήμανσης.

1.6

Δημοσιότητα

Α.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό : ………
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο ,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.dionysos.gr στην διαδρομή : http://www.dionysos.gr/?
q=taxonomy/term/60
Γ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.3548/2007 σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ.1
περ.35 & 379 παρ.12 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός
αναδόχων θα επιμερισθεί αναλογικά βάσει της εκτιμώμενης αξίας της ομάδας ή των ομάδων
που θα του ανατεθούν

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.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικές Πληροφορίες
Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της που και αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα αυτής .
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
3. 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
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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 έξι (6) 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 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 ή
προδικαστικές προσφυγές 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
Σελίδα 21
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(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.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
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.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, 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.

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

5.2.2.1 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:
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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 ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα
Φ.Π.Α., που θα ανέρχεται στο ποσό :
01) των 405,00 ευρώ για συμμετοχή στην Ομάδας Α’.
02) των 405,00 ευρώ για συμμετοχή στην Ομάδας Β’.
Τα παραπάνω ποσά και για συναλλακτικούς λόγους έχουν στρογγυλοποιηθεί.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 7 μήνες ,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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:
1.
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),
2.
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
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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,
3.
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),
4.
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,
5.
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),
6.
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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 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 (1) έως (6) 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 ή/και
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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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν 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.
ή/και
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.

2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε
Σελίδα 25
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
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,
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(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 2.2.9.2 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. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. 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
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. 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.
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2.2.3.9. 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.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με
τα δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Τα παραπάνω δηλώνονται στο ΤΕΥΔ συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη
για όλα τα κριτήρια επιλογής του ΜΕΡΟΥΣ ΙV
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, να έχουν γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων ισολογισμών
της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκομίζεται δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή
προμήθειας κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό ή το άθροισμα των
προϋπολογισμών, χωρίς το ΦΠΑ ή , της ή των ομάδων για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρων
συμμετοχής.
Τα παραπάνω αποδεικνύεται από αποσπάσματα των ισολογισμών του αναδόχου ή από δήλωση περί
του ύψους του κύκλου εργασιών.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα
δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.

Τα παραπάνω δηλώνονται στο ΤΕΥΔ συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη
για όλα τα κριτήρια επιλογής του ΜΕΡΟΥΣ ΙV
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλάβουν επί
ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τα ακόλουθα:
Α. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
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1) Για τον αστικό εξοπλισμό (στέγαστρα και ηλεκτρονικές πινακίδες), να παραδίδεται λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια. Ειδικά για τα στέγαστρα των στάσεων να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (κατόψεις, όψεις, τομές, διατομές των κατασκευαστικών στοιχείων, ο τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης, δειγματολόγιο χρωμάτων
κλπ). Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να δίνουν ακριβή και πλήρη εικόνα του προτεινόμενου
στεγάστρου, του τρόπου συναρμολόγησης καθώς και πλήρη περιγραφή των υλικών κατασκευής. Επίσης πρέπει να κατατεθεί φωτογραφία ή τρισδιάστατη έγχρωμη αναπαράσταση της προτεινόμενης κατασκευής. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός
αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο,
έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο
προσφερομένου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται
ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectus-manuals) μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
2) Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αστικού εξοπλισμού (στέγαστρα στάσεων /ηλεκτρονικών πινακίδων) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 του αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση
ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα
πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του
αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η
προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας
βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη
του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
3) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την κατασκευή
αλλά και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε σταθερή
βάση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα (10) έτη και ο μέγιστος
χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας.
4) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα
με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο
Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων
δεν είναι ο κατασκευαστής.
5) Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους
από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
6) Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες
Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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7) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση στάσεων, έχοντας
αναλάβει είτε οι ίδιοι ως ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή) παρόμοιες εργασίες
με το παρόν, σε ποσοστό τουλάχιστον 100% της παρούσας προμήθειας. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη
απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων
που περιλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον
μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή τουλάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/
σύμπραξης και είναι αθροιστικά προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού της παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς
ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια
και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον
πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη με τις συμβάσεις και
τα επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και
αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών.
8) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των
στάσεων και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές συνθήκες της προμήθειας.
Διευκρινίσεις επί ποινή αποκλεισμού:
 Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας και τα πλάτη
διέλευσης των πεζών στο πεζοδρόμιο (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει
τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας). Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση,
τα προσφερόμενα είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόμενο χώρο ασφαλείας, καθώς
οι χώροι για τους οποίους προορίζονται είναι καθορισμένοι και η διαθέσιμη έκταση
για την τοποθέτηση τους περιορισμένη. Οποιαδήποτε απόκλιση ως προς τις περιοχές
ασφαλείας και τα ύψη, άνω των αναγραφόμενων στην μελέτη ορίων, επιφέρει
ουσιαστική τροποποίηση της μελέτης. Προσφορά που υπερβαίνει τα καθορισμένα
από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη δεν θα γίνεται αποδεκτή και σε
περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Oι διατομές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση
και τα φορτία που προορίζονται.
 τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για
την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την
φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά
τον προμηθευτή.
Πλημμελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου.
 Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει
αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα
υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή
Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προ-
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ξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε
τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή
τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.
Στην τεχνική και οικονομική προσφορά η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που
προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ. 5/2019 μελέτη.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με
τα δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Τα παραπάνω δηλώνονται στο ΤΕΥΔ συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη
για όλα τα κριτήρια επιλογής του ΜΕΡΟΥΣ ΙV
6.2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Α, Β, Γ
1) Το στέγαστρο, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την
στατική επάρκειά του, η οποία θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Η θεμελίωση επίσης του στεγάστρου θα γίνει σύμφωνα με αυτή την στατική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
2) Στο κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.
3) Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και με
συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.
4) Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του
φωτισμού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης
συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την
επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
5) Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.
6) Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα
στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
7) Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας,
τεχνολογίας Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη
σύνδεση Wi-Fi.
8) Στην τιμή του κάθε τύπου στεγάστρου περιλαμβάνεται η κατασκευή των θεμελίων
(συμπεριλαμβανομένου των εκσκαφών/ επιχωματώσεων) ή και όλων των ενεργειών
που αφορούν την αποκατάσταση των υφιστάμενων επιφανειών (άσφαλτος,
πεζοδρόμια κλπ), καθώς και απομάκρυνση μπαζών.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Για τους τρεις τύπους στέγαστρα των στάσεων θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού
με την προσφορά:
α. Στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των προσφερόμενων
στάσεων. Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι
σύμφωνη με τον Ευρωκώδικα ως προς:
1.
2.
3.

EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.
EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.
EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.
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β. Μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
γ. Σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Ο εκάστοτε κατασκευαστής του αστικού εξοπλισμού (στάσεις και ηλεκτρονική πινακίδα) θα
πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να
επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό –στεγάστρων στάσεων, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά
με τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη
μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με
τα δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Τα παραπάνω δηλώνονται στο ΤΕΥΔ συμπληρώνοντας μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη
για όλα τα κριτήρια επιλογής του ΜΕΡΟΥΣ ΙV
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Όταν οι
οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από
κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης . Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις
οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων .
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: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 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 στο σχετικό Παράρτημα της
παρούσα , 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
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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 2.2.3.1 της 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 2.2.8, 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.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.
5 και 2.2.6 ).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
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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 υποβλή 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 2.2.3.1,
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
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., 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 πιστοποιητικα 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
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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) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν
της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο,
να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005» .και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
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αντικαθίσταται 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή
αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο
χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους αντίστοιχους νόμιμους ισολογισμούς της
επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκομίζουν δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις
υπό παροχή υπηρεσίες κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 πρέπει να
προσκομιστεί :
1. Λεπτομερής τεχνική περιγραφή για τον αστικό εξοπλισμό (στέγαστρα και
ηλεκτρονικές πινακίδες), συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που
θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους,
συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια. Ειδικά για τα στέγαστρα των στάσεων να
κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (κατόψεις, όψεις, τομές, διατομές των
κατασκευαστικών στοιχείων, ο τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης,
δειγματολόγιο χρωμάτων κλπ). Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να δίνουν ακριβή και
πλήρη εικόνα του προτεινόμενου στεγάστρου, του τρόπου συναρμολόγησης καθώς
και πλήρη περιγραφή των υλικών κατασκευής. Επίσης πρέπει να κατατεθεί
φωτογραφία ή τρισδιάστατη έγχρωμη αναπαράσταση της προτεινόμενης
κατασκευής. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του
προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο
προσφερομένου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος
απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
(prospectus-manuals) μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
2. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αστικού εξοπλισμού (στέγαστρα
στάσεων /ηλεκτρονικών πινακίδων) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του
αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή
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Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα
πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της
αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του
αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται
η προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται
η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο /
κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου
συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
3. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την κατασκευή αλλά
και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε σταθερή βάση.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των
ανταλλακτικών θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η
ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα (10)
έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας.
4. Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με την
οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο
Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση,
εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής.
5. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από τον
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
6. Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει
κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες, οι
εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή
τουλάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/ σύμπραξης και είναι
αθροιστικά προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του προϋπολογισμού της
παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος και
το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο
Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον
πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή
συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από βεβαίωση του ιδιώτη
εργοδότη με τις συμβάσεις και τα επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία θα
πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε
των σχετικών εργασιών.
8. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των
στάσεων και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές συνθήκες της προμήθειας.
9. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση του συνόλου τις
διακήρυξης και αποδέχεται το σύνολο των ειδικών και μη όρων της διακήρυξης και
των παραρτημάτων αυτής.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς πρέπει
να διαθέτουν και να προσκομίσουν :
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό –στεγάστρων στάσεων, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά
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με τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη
μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.πιστοποιητικά το σύνολο των
απαιτούμενων εγγράφων τεκμηρίωσης που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα είναι από διαπιστευμένους οργανισμούς
αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον ορισμό του ν.4412/16.
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 σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, 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.
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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.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών
για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της
Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος
/τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη
του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της
υπηρεσίας, ήτοι τον τόπο εργασίας, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση,
διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης
εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και
γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν
να επηρεάσουν το κόστος της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την
σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευ-
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σης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση
του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το

ΑΔΑ: ΩΥΠΗΩ93-9ΥΟ

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) 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 έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”
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του σχετικού Παραρτήματος της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο σχετικό
Παράρτημα
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης (που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
στο σύνολο του προϋπολογισμού) στο ηλεκτρονικό σύστημα όπως ορίζεται κατωτέρω.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει σχετικό Παράρτημα της
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
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 στο σχετικό Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα
εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προσφορών.
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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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.
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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.
2.4.6 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 φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5.
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 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
3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) , προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την Πέμπτη
και ώρα
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
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
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των
οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
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πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού
αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 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 διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 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. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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 δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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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 τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) 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
προσωρινού αναδόχου (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 ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 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,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
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 προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
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απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο
366 του ν.4412/2016.
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως
και 371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω 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
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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.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:
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 πριν ή 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
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο μετα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

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΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
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 υποχρε-
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ούται 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 .
4.3.3 Oι διατομές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση και τα
φορτία που προορίζονται.
4.3.4 τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για
την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
4.3.5 Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
4.3.6 Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα
υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με
οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα
και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που
θα προξενηθεί από το ατύχημα.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 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 της Επιτροπής της περ. β της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/

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

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Λόγω της
φύσης του αντικείμενου ο ανάδοχος μπορεί να εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τη
παραλαβή τμηματικά των υπηρεσιών ανά μήνα ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα
με την πρόοδο των δρομολογίων- εργασιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
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.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 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
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) 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
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας . επί του καθαρού ποσού.

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.
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:
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 πρόστιμο1 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 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 αποφαινομένου 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.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
1

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συμβάσεων2
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. 4412/20163.
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. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια
ισχύος της είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει τα υλικά εντός του διαστήματος ισχύς της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ημέρα που
καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής υπόκειται σε
ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. Μετά

2
3

Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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την καθυστέρηση των δύο εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση
εργασίας εις βάρος του αναδόχου.
6.1.2. 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
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος 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 ανάδοχος
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.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη της παραλαμβανομένης
εργασίας ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός
της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος παρουσία του αναδόχου. Εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής ή Επιτροπή
Πιστοποίησης το κρίνει απαραίτητο δείγματα από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό μπορεί
να αποσταλούν σε πιστοποιημένο εργαστήριο για μηχακικό και χημικό έλεγχο.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της
αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά
τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
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6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 20 ημέρες από την
οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστέλλεται σε
περίπτωση που η επιτροπές α) ενημερώσουν εγγράφως την ανάδοχο για οποιαδήποτε
απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις και β) αποστείλουν δείγμα για έλεγχο, σύμφωνα
με το 6.2.1.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο
1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης
και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

6.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τον Δήμο με τα είδη που έχουν περιγράφει στις
Τεχνικές Προδιαγραφές. Όποια απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
κατασκευαστικούς οίκους που έχουν δηλωθεί συνεπάγεται την απόρριψη της συμβατικής
ποσότητας των υλικών και την αντικατάσταση αυτών.
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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.

ΑΔΑ: ΩΥΠΗΩ93-9ΥΟ

6.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρεί τους όρους των
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Τα απαιτούμενα δείγματα εάν απαιτούνται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως
και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα
συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του
εργοστασίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα του αναδόχου. Επίσης
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

6.6

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και
στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό
αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του
αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον
χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας
η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο
μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.7

Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

6.8

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών
συμβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
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6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνική Περιγραφή,
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο ), σύμφωνα με την αριθ.
5/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Α.Μ. :

5/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
1. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 50.000,00 €
2. Χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους: 50.000,00 €

CPV: 34928400-2 (Aστικός Εξοπλισμός)

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού του Δήμου Διονύσου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
H παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων και ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης, για την δημιουργία
ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του
Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Το ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα
καλυφθεί κατά το ποσό των 50.000,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με
την υπ’ αρ. πρωτ. 4721/23.01.2019 Πρόσκληση V του Υπουργού Εσωτερικών στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων»,
και κατά το ποσό των 50.000,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου (146/2019 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου) με χρέωση του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.
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Οι στάσεις αστικής συγκοινωνίας που θα αναβαθμιστούν βρίσκονται στα εξής σημεία:
Δημοτική Ενότητα Διονύσου- ΓΡΑΜΜΗ 536 (6 ΣΤΑΣΕΙΣ)
1.

Στην οδό Κίου, απέναντι από τον Άγιο Διονύσιο, στάση ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
κωδικός 830093.
2.
Στην οδό Αιολίδος, στη συμβολή με την οδό Αττάλου, στάση ΑΙΟΛΙΔΟΣ
κωδικός 830010.
3.
Στην οδό Λ. Μητροπολίτη Κυδωνιών, μετά την παιδική χαρά της οδού Καϊρη
προς Λ. Διονύσου, στάση 2Η ΚΥΔΩΝΙΩΝ κωδικός 830028.
4.
Στην Λ. Διονύσου, στάση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ , ΡΕΑ και 2 Η ΑΛΚΑΙΟΥ με κωδικό
αντίστοιχα 830027, 570020 και 570021.
Δημοτική Ενότητα Αγ. Στεφάνου-ΓΡΑΜΜΗ 509 (10 ΣΤΑΣΕΙΣ)
 Στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου, έμπροσθεν της εκκλησίας, στάση 1 Η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
κωδικός 500024.
 Στην Λ. Τραπεζούντος, απέναντι από το 2 ο Δημοτικό Σχολείο, στάση 4Η ΣΥΝ. ΠΟΝΤΙΩΝ
κωδικός 500012.
 Στην Λ. Τραπεζούντος, στη διασταύρωση με την οδό Ξενοφώντος, στάση 3 Η ΣΥΝ.
ΠΟΝΤΙΩΝ κωδικός 500064.
 Στην Ηρώων Πολυτεχνείου, έμπροσθεν του ΟΣΕ, στάση ΣΙΔΕΡΑ κωδικός 500049.
 Στην Λ. Κρυονερίου, στάσεις 7 Η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (προς Αγιο Στέφανο), 7 Η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (προς
Κρυονέρι), 6Η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ κωδικός αντίστοιχα 500019, 500018 και 500051.
 Στην Λ. Μαραθώνος, στάση ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΜΠΡΟΥ, κωδικός 510019.
 Στην Λ. Μαραθώνος στην πλατεία Αγίου Στεφάνου, στάση ΠΛΑΤΕΙΑ (προς Ζηρίνειο) και
ΠΛΑΤΕΙΑ (προς Κρυονέρι) με κωδικό αντίστοιχα 500040 και 500004.
Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου- ΓΡΑΜΜΗ 509 (1 ΣΤΑΣΗ)
Στην Λ. Κρυονερίου, στην συμβολή με την οδό Πάρνηθος, στάση 13 Η ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ κωδικός
610011.
Δημοτική Ενότητα Δροσιάς- ΓΡΑΜΜΗ 509-507 (4 ΣΤΑΣΕΙΣ)
Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στη συμβολή με την οδό Πευκών, στάση ΔΡΟΣΙΑ κωδικός
570003.
Στην Λ. Μαραθώνος στην πλατεία Δροσιάς (προς Αγιο Στέφανο), στάση ΔΡΟΣΙΑ κωδικός
570002.
Στην Λ. Μαραθώνος στην πλατεία Δροσιάς (προς Ζηρίνειο), στάση ΔΡΟΣΙΑ κωδικός
570009.
Στην οδό 25ης Μαρτίου, πλησίον του Γυμνασίου Δροσιάς, στάση ΤΡΑΥΛΟΥ, κωδικός
650002.
Δημοτική Ενότητα Σταμάτας- ΓΡΑΜΜΗ 507 (1 ΣΤΑΣΗ)
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 Στην Λ. Δροσιάς-Σταμάτας, στην πλατεία Σταμάτας, στάση ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, κωδικός
740003.
Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης- ΓΡΑΜΜΗ 507 (2 ΣΤΑΣΕΙΣ)
1. Στην οδό 25ης Μαρτίου, στην πλατεία Ροδόπολης, στάση ΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
2. Στην Λ. Ροδοπόλεως, στάση ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, κωδικός 650005.
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Μετά την παρέμβαση οι προαναφερόμενες στάσεις θα αναβαθμιστούν για την εξυπηρέτηση
των επιβατών των αστικών λεωφορείων του Δήμου Διονύσου, αποσκοπώντας στην ασφαλή
κατά το δυνατόν μετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά
καιρικές συνθήκες. Επίσης οι ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης θα παράσχουν
απευθείας δυναμική πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό τόσο ως προς την ώρα άφιξης
των λεωφορείων όσο και με μηνυμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.
Στην τιμή κάθε στεγάστρου και ηλεκτρονικής πινακίδας πληροφόρησης συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια των ειδών, η φόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά των ειδών στο χώρο και
κατά το χρόνο που ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η κατασκευή στρώσης
βάσης από σκυρόδεμα C 16/20 πάχους 15εκ. με δομικό πλέγμα T131, καθώς και η
τοποθέτηση κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Διονύσου. Επίσης
περιλαμβάνεται το κόστος της εργασίας αποξήλωσης των υφιστάμενων παλιομένων
στεγάστρων και η μεταφορά τους σε κατάλληλους χώρους απόθεσης. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά και
παράδοση των παραπάνω ειδών και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά στο χώρο της κάθε στάσης και σε συνεννόηση
πάντα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει
απαραίτητο, τα προϊόντα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση τους
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της μελέτης, δίνει τη δυνατότητα στην
αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει τον εξοπλισμό και να προβεί σε δικές της
ενέργειες.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄
147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), τον Ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

24 / 04 / 2019

24 / 04 / 2019

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχαν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

24 /04 / 2019

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχαν.
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Α.Μ. :

5/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
1. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:
50.000,00 €
2. Χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους: 50.000,00 €

CPV: 34928400-2 (Aστικός Εξοπλισμός)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1. ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ
Α. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή στεγάστρου.
α1. Τα στέγαστρα θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, να παρέχουν
λειτουργικότητα και προσαρμογή στο περιβάλλον και να συνδυάζονται με τις σημάνσεις
των στάσεων σε ένα αρμονικό σύνολο. Επίσης θα πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη
προστασία στους χρήστες των αστικών συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά τον
χρόνο αναμονής τους και να εξασφαλίζουν την ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις με
εξαίρεση εκείνη που έχει τοποθετηθεί η διαφήμιση ή και ο χάρτης των αστικών
συγκοινωνιών ή οποιαδήποτε έντυπη πληροφόρηση για τη λειτουργία των Αστικών
Συγκοινωνιών που θα αναρτάται προς ενημέρωση των επιβατών. Η πληροφόρηση και η
διαφήμιση θα πρέπει να προστατεύονται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες.
α2. Η κατασκευή των στεγάστρων θα γίνεται με υλικά και μικροϋλικά υψηλών μηχανικών
και χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που θα παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, θα είναι
αντιβανδαλιστικά και δεν θα αλλοιώνονται από την επίδραση των καιρικών και
περιβαλλοντικών συνθηκών.
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των στεγάστρων, θα συνεργάζονται
απόλυτα μεταξύ τους για τις περιπτώσεις μεταβολών της θερμοκρασίας και μηχανικών
καταπονήσεων. Η κατασκευή δεν θα φέρει αιχμηρά σημεία ή επικίνδυνες εξοχές.
α3. Τα στέγαστρα θα διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και η προστασία των επιβατών από το
ρεύμα. Σε περιπτώσεις που δεν θα είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση, απαιτείται ειδική έγκριση
από τον ΟΑΣΑ, πριν την εγκατάσταση του στεγάστρου.
α4. Τα στέγαστρα θα διαθέτουν καθίσματα (σταθερά ή ανακλινόμενα), εφόσον το επιτρέπει
ο τύπος του στεγάστρου, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στους επιβάτες. Ο αριθμός των
καθισμάτων θα είναι ανάλογος προς τις κατηγορίες των στεγάστρων.
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α5. Σε κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει
τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.
α6. Το πλαίσιο που θα υπάρχει στο στέγαστρο όπου θα αναρτώνται συγκοινωνιακές
πληροφορίες θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό και αντιβανδαλιστικό υλικό, να επιτρέπει την
εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και την εύκολη αντικατάσταση του
πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να μην επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας.
α7. Θα γίνεται πάκτωση του σκελετού του στεγάστρου σε ειδική έδραση με κατάλληλη
εξυγίανση του εδάφους και σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστά.
Β. Τύποι, θέση και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά του στεγάστρου.
β1. Οι τύποι των στεγάστρων είναι τρεις:
Ο τύπος Α, ο τύπος Β, και ο τύπος Γ.
ΤΥΠΟΣ Α:
 Είναι τα στέγαστρα με πλάτος 1,20μ. , μήκος 4,00μ, ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον 2,20μ
(κατώτερο μέρος οροφής) και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 2,70 και άνω. Η
οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο
πλαίσιο, το αριστερό (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς την γραμμή του
πεζοδρομίου τμήμα θα είναι πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο, ενώ το δεξιό κάθετο τμήμα
δύναται να είναι καλυμμένο κατά πλάτος κατά το ήμισυ από διαφανές αντιβανδαλιστικό,
άθραυστο πλαίσιο. Στην πλάτη υπάρχει δίοδος διαφυγής πλάτους τουλάχιστον 1,20μ. Το
στέγαστρο έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερό ή ανακλινόμενο.
Σε ένα από τα πλευρικά στοιχεία του στεγάστρου, θα ενσωματώνεται πίνακας
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100 cm όπου θα μπορεί να αναρτηθεί
χάρτης της διαδρομής και πληροφοριακό υλικό σχετικά με την συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση, το πρόγραμμα δρομολογίων, τα κόμιστρα, τα γενικά χαρακτηριστικά του
συστήματος αστικής συγκοινωνίας. Ενσωματωμένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει
στατική σήμανση της στάσης, όπου θα αναγράφεται η ονομασία της στάσης, ο κωδικός
της στάσης και οι αριθμοί των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τη στάση. Ο
σκελετός της στάσης, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατασκευασμένος από διατομές
αλουμινίου διαστάσεων 100x100 χιλ. για τα υποστυλώματα και διατομές αλουμινίου
διαστάσεων 60x100 χιλ. για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίματα του
σκελετού και να αποτελείται από δύο πλευρικά τμήματα σχήματος πετάλου. Σε όλα τα
παράθυρα που σχηματίζουν τα υποστηλώματα και οι οριζόντιες διατομές (πλαϊνά
τμήματα στάσεων) να τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα πάχους
τουλάχιστον 6mm.
Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιμοποιηθούν κυψελωτά πολυκαρβονικά πάχους
τουλάχιστον 6mm. Όλες οι μεταλλικές δομές της οροφής να είναι κατασκευασμένες από
προφίλ αλουμινίου και να καταλήγουν σε τελάρο αλουμινίου το οποίο να στηρίζεται
πάνω στα υποστυλώματα. Περαιτέρω, οι άκρες των πολυκαρβονικών πρέπει να
καταλήγουν σε ένα δεύτερο τελάρο από προφίλ αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο για να
λειτουργεί ως υδρορροή. Όλες οι ενώσεις των διατομών/προφίλ του στεγάστρου πρέπει
να πραγματοποιούνται με ανοξείδωτα μεταλλικά εξαρτήματα πάχους τουλάχιστον 4mm
και ανοξείδωτους κοχλίες.
Τα στηρίγματα του πάγκου πρέπει να είναι δύο και να
είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3mm φέρουσας ικανότητας
τουλάχιστον 300 κιλών τα οποία να ενώνονται με ξύλινες δοκούς πάχους τουλάχιστον 45
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χιλ. ,σχηματίζοντας έτσι παγκάκι ολικού μήκους 190εκ. και πλάτους 32εκ. Το κάθε
στήριγμα πρέπει να πακτώνεται σε τσιμέντο με έξι χημικά αγκύρια διαμέτρου
τουλάχιστον 8 χιλ. Περαιτέρω, το παγκάκι να φέρει ξύλινη πλάτη με τις ίδιες ξύλινες
δοκούς.
 Το στέγαστρο, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την
στατική επάρκειά του, η οποία θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του
διαγωνιζόμενου. Η θεμελίωση επίσης του στεγάστρου θα γίνει σύμφωνα με αυτή την
στατική μελέτη.
 Στο κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει
τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.








Το κάθε στέγαστρο επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει:
Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και με
συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.
Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του φωτισμού,
της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα είναι
εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής
αυτονομίας.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.
Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα
στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας, τεχνολογίας
Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Επίσης, θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi.

ΤΥΠΟΣ Β:
 Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,20 μ, μήκος 4,00μ, ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον
2,20μ (κατώτερο μέρος οροφής) και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,80 έως
2,69μ. Δύναται να υπάρχει μόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από διαφανές
πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την ελεύθερη
διακίνηση των πεζών). Ο τύπος αυτός μπορεί να εξοπλιστεί μόνο με ανακλινόμενο
κάθισμα.
 Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφημιστικού πάνελ, στην πλάτη
του στεγάστρου το οποίο πρέπει να διαθέτει ορθοστάτες (παγκάκι όρθιων) μήκους
τουλάχιστον 120 cm.

Σε κάθε στέγαστρο να τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει
τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.

Σε ένα από τα στοιχεία της πλάτης του στεγάστρου, να ενσωματώνεται φωτιζόμενος
πίνακας ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100 cm όπου θα μπορεί να
αναρτηθεί χάρτης της διαδρομής και πληροφοριακό υλικό, θα πρέπει να είναι από
ανθεκτικό υλικό, να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και την
εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να μην
επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας.

Ενσωματωμένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήμανση της στάσης,
όπου θα αναγράφεται η ονομασία της στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθμοί των
λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τη στάση.

Ο σκελετός της στάσης, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατασκευασμένος από
διατομές αλουμινίου (προφίλ αλουμινίου) διαστάσεων τουλάχιστον 10x10 cm για τα
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υποστυλώματα και για τις οριζόντιες διατομές αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 6x10
cm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίματα του σκελετού.

Σε όλα τα παράθυρα που σχηματίζουν τα υποστυλώματα και οι οριζόντιες
διατομές να τοποθετηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 6mm.

Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιμοποιηθούν κυψελωτά ημιδιαφανή
πολυκαρβονικά πάχους τουλάχιστον 6mm. Τα τόξα των πετάλων έχουν διάμετρο 194 cm,
είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου και καταλήγουν σε τελάρο αλουμινίου το
οποίο στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Όλες οι μεταλλικές δομές της οροφής να
είναι κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου και να καταλήγουν σε τελάρο
αλουμινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Περαιτέρω, οι άκρες των
πολυκαρβονικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα δεύτερο τελάρο από προφίλ αλουμινίου
ειδικά διαμορφωμένο για να λειτουργεί ως περιμετρική υδρορροή, με απόληξη αποβολής
των υδάτων στο κάτω μέρος ενός εκ των υποστυλωμάτων και σε ύψος μικρότερο των 10
cm από το έδαφος.
 Όλες οι ενώσεις των διατομών αλουμινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να
υλοποιούνται με ανοξείδωτα μεταλλικά εξαρτήματα πάχους 4mm και ανοξείδωτους
κοχλίες.
Το κάθε στέγαστρο επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει:

Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και
με συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.

Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του
φωτισμού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής
που θα είναι εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την επάρκεια της
ενεργειακής αυτονομίας.

Θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.

Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led.
Τα στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.

Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας,
τεχνολογίας Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Το κάθε στέγαστρο που θα ενσωματώνει ηλεκτρονική πινακίδα Led, επί ποινή
αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη
σύνδεση Wi-Fi.
 Θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την στατική επάρκειά του η οποία θα κατατεθεί
με την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Η θεμελίωση θα γίνει σύμφωνα με την
στατική μελέτη.
ΤΥΠΟΣ Γ:
Είναι τα στέγαστρα με πλάτος 1,20μ και μήκος 4,00μ και ωφέλιμου ύψους τουλάχιστον 220
cm (κατώτερο μέρος οροφής). και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,60μ έως
1,79μ. Στον τύπο αυτό των στεγάστρων δεν τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη) ούτε
αριστερό και δεξιό τμήμα (θα είναι τελείως ανοικτά για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών).
Στον τύπο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε καθίσματος.
Επίσης θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους επιβάτες
ή τους διερχόμενους πεζούς.


Σε ένα από τα στοιχεία του στεγάστρου, να ενσωματώνεται φωτιζόμενος πίνακας
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100 cm όπου θα μπορεί να αναρτηθεί
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χάρτης της διαδρομής και πληροφοριακό υλικό, θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό υλικό,
να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και την εύκολη
αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να μην επιτρέπει την
συγκέντρωση υγρασίας.
Ενσωματωμένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήμανση της στάσης,
όπου θα αναγράφεται η ονομασία της στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθμοί των
λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τη στάση.
Ο σκελετός της στάσης, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατασκευασμένος από
διατομές αλουμινίου (προφίλ αλουμινίου) διαστάσεων τουλάχιστον 100x100 mm για τα
υποστυλώματα και για τις οριζόντιες διατομές αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον
60x100 mm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίματα του σκελετού.
Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιμοποιηθούν κυψελωτά ημιδιαφανή
πολυκαρβονικά πάχους τουλάχιστον 6mm. Τα τόξα των πετάλων έχουν διάμετρο 194 cm,
είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου και καταλήγουν σε τελάρο αλουμινίου το
οποίο στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Όλες οι μεταλλικές δομές της οροφής να
είναι κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου και να καταλήγουν σε τελάρο
αλουμινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Περαιτέρω, οι άκρες των
πολυκαρβονικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα δεύτερο τελάρο από προφίλ αλουμινίου
ειδικά διαμορφωμένο για να λειτουργεί ως περιμετρική υδρορροή, με απόληξη αποβολής
των υδάτων στο κάτω μέρος ενός εκ των υποστυλωμάτων και σε ύψος μικρότερο των 10
cm από το έδαφος.
Όλες οι ενώσεις των διατομών αλουμινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να
υλοποιούνται με ανοξείδωτα μεταλλικά εξαρτήματα πάχους 6mm και ανοξείδωτους
κοχλίες.

To κάθε στέγαστρο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει:

Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και
με συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.

Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του
φωτισμού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής
που θα είναι εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την επάρκεια της
ενεργειακής αυτονομίας.

Θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.

Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led.
Τα στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.

Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας,
τεχνολογίας Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Θα ενσωματώνει ηλεκτρονική πινακίδα Led, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi.

Θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την στατική επάρκειά του και να
κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Γ. Και για τους τρεις τύπους των στεγάστρων: και στο ένα τμήμα της πλάτης θα
τοποθετηθεί ειδικό ενσωματωμένο πλαίσιο με καθαρές διαστάσεις 1,00μ. (για την οριζόντια)
και 0,70μ. (για την κατακόρυφη) όπου θα αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις και
χάρτες του ΟΑΣΑ και στις δύο όψεις του.
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γ1. Στο άνω δεξιό και αριστερό εξωτερικό τμήμα του στεγάστρου, δηλαδή στις πλευρές τις
κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν καλαίσθητα πλαίσια στα οποία θα
αναγράφεται η ονομασία της στάσης . Η ονομασία της στάσης θα αναγράφεται προαιρετικά
και στις πλευρές του στεγάστρου τις παράλληλες προς τον άξονα του δρόμου.
γ2. Στα στέγαστρα, που θα τοποθετηθούν στις αφετηρίες και στα τέρματα των γραμμών θα
προστεθεί κιγκλίδωμα – κουπαστή στην πρόσοψη του στεγάστρου εκτός της εισόδου και
εξόδου από αυτό (δηλαδή όχι καθ΄ όλο το μήκος του) για την τήρηση προτεραιότητας
επιβίβασης στο λεωφορείο.
γ3. Η πινακίδα της στάσης θα προηγείται του στεγάστρου (ως προς τη φορά του
λεωφορείου) και σε απόσταση όχι μικρότερη του ενός μέτρου.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα του πλάτους του πεζοδρομίου, δεν θα πρέπει να
παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών καθ΄ όλο το μήκος και το πλάτος που καταλαμβάνει
το στέγαστρο, δηλαδή να μην αναγκάζονται οι πεζοί να βαδίζουν επί του οδοστρώματος
γ4. Θα τηρείται το ελάχιστο όριο των 0,60μ. απόσταση ασφαλείας από το κράσπεδο, δηλαδή
οποιοδήποτε σημείο του στεγάστρου θα απέχει τουλάχιστον 0,60μ από αυτό. Επίσης, η
ελάχιστη απόσταση της πλάτης του στεγάστρου από το τέλος του πεζοδρομίου (ρυμοτομική
γραμμή) θα είναι 0,90μ για τον τύπο Α και 0,30μ για τον τύπο Β. Για τον τύπο Γ δεν
απαιτείται ελάχιστη απόσταση. Η θέση εγκατάστασης του στεγάστρου θα είναι ορατή από
τον οδηγό του λεωφορείου και τους χρήστες των Αστικών Συγκοινωνιών και δεν θα
παρεμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή – εγκατάσταση ή φυσικό εμπόδιο.
γ5. Το μήκος των στεγάστρων θα εξαρτάται από την επιβατική κίνηση της στάσης και θα
είναι κατ΄ ελάχιστο 4μ. και κατά μέγιστο 8μ. Το ύψος του στεγάστρου θα είναι 2,00μ.
καθαρό στο χαμηλότερο σημείο του.
γ6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέραν του ενός στεγάστρου ανά στάση (μεμονωμένη ή
κοινή δύο ή περισσοτέρων φορέων). Για στέγαστρο τύπου Α εφ΄ όσον η πλάτη του
στεγάστρου είναι κλειστή, θα υπάρχει στην πλάτη του ελεύθερη δίοδος μήκους 1,00μ.
γ7. Για τα στέγαστρα μήκους 4,00μ. το κάθισμα θα είναι τριών θέσεων, ενδιαμέσου πλάτους
θα είναι τεσσάρων θέσεων και των 8,00μ. θα είναι έξι θέσεων.
γ8. Για πεζοδρόμια με πλάτος μικρότερο του 1,60μ. η τοποθέτηση στεγάστρων θα
εξετάζεται κατά περίπτωση. Επίσης κατά περίπτωση θα εξετάζονται ειδικές εγκαταστάσεις
στεγάστρων, όταν αφορούν, ιστορικές συνοικίες του κέντρου και της περιφέρειας όπως και
τα εμπορικά κέντρα ή άλλες περιοχές ειδικού πολιτιστικού ή αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
γ9. Το χρώμα βαφής του αλουμινίου του στεγάστρου, θα είναι επιλογής της Αναθέτουσας
Αρχής.
γ10. Η εγκατάσταση των στάσεων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
διέλευση πεζών και αναπήρων με αναπηρικό αμαξίδιο.
Δ. Συντήρηση και Καθαρισμός Στεγάστρου.
δ1. Η κατασκευή του στεγάστρου θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τις εργασίες
καθαρισμού και δεν θα φέρει σημεία συγκέντρωσης ακαθαρσιών. Επίσης η απορροή
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ομβρίων θα πραγματοποιείται χωρίς να επιβαρύνονται οι αναμένοντες επιβάτες και τα
παρακείμενα κτίρια.
δ2. Η συντήρηση και ο καθαρισμός του στεγάστρου θα γίνεται από τον φορέα ή τον
εξουσιοδοτούμενο απ΄ αυτόν εγκαταστάτη / κατασκευαστή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται
στον καθαρισμό των διαφανών πλαισίων από πιθανές τοποθετήσεις διαφημίσεων ή άλλων
πληροφοριών.
Δ. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά.
δ1. Άλλες απαιτήσεις:
Το στέγαστρο θα πληροί επίσης τις πιο κάτω γενικές απαιτήσεις:
 Ο σχεδιασμός του καθίσματος (όπου προβλέπεται) πρέπει να είναι με τρόπο ώστε να μην
επιτρέπει την συσσώρευση στερεών ή υγρών, να στεγνώνει γρήγορα, να καθαρίζεται
εύκολα, να μην γλιστρά ο καθήμενος και η επιφάνειά του να διατηρεί ανεκτές
θερμοκρασίες.
 Ο σχεδιασμός της οροφής πρέπει να είναι με τρόπο ώστε να μην επιτρέπει την
συσσώρευση άχρηστων, στερεών ή υγρών, η δε απορροή των υδάτων να μην γίνεται από
τα σημεία εισόδου και εξόδου του στεγάστρου. Η οροφή θα πρέπει να είναι αδιαφανής
για προστασία από τον ήλιο. Περιμετρικά της οροφής του στεγάστρου να υπάρχει
υδρορροή η οποία να συγκεντρώνει και να αποβάλει τα νερά από την οροφή στην πίσω
πλευρά του πλαισίου του στεγάστρου και σε σημείο που να μην δημιουργεί πρόβλημα
στους επιβάτες κατά την διάρκεια βροχής. Ο σχεδιασμός των υδρορροών να είναι με
τρόπο ώστε να μην φράσσονται εύκολα.
 Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι αποκλειστικά κατασκευασμένα επί ποινή αποκλεισμού
από προφίλ αλουμίνιου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή antigrafiti , να είναι
ανθεκτικά στην αλατώδη διάβρωση, την οξείδωση και να παρέχουν ασφάλεια στην
κατασκευή.
 Όλα τα υλικά διασύνδεσης θα είναι είτε από αλουμίνιο είτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Δεν
επιτρέπονται συγκολλήσεις και συρραφές μετάλλων, επί ποινή αποκλεισμού.
 Όλα τα υλικά να αντέχουν σε βανδαλισμό. Η κατασκευή δεν πρέπει να φέρει αιχμηρά
σημεία ή επικίνδυνες εξοχές που θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν τραυματισμούς.
 Όλα τα υλικά να είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
 Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που θα έχει ελάχιστα έως καθόλου εμφανή σημεία
σύνδεσης και των οποίων η αποσυναρμολόγηση δεν θα γίνεται με την χρήση
συνηθισμένων μέσων (π.χ. να μην φέρει απλές βίδες, αλλά βίδες που θα απαιτούν
εξειδικευμένα κλειδιά για την αποσύνδεσή).
δ2. Φωτισμός στεγάστρου:
Ο φωτισμός του στεγάστρου (τουλάχιστον 960 Lm) θα υλοποιείται, είτε αυτόνομα μέσω
εγκατάστασης κατάλληλου φωτοβoλταϊκού συστήματος, ή συνδυαστικά με σύνδεση με
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ισχύος. Παράλληλα, σε κάθε στέγαστρο θα προβλέπεται
προαιρετικά η δυνατότητα τοποθέτησης κατάλληλης διάταξης για φόρτιση φορητών
έξυπνων συσκευών (tablet, κινητά τηλέφωνα κλπ.). Οι πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις (Φ/Β κλπ) οι οποίες είναι απαραίτητες για τον φωτισμό και λοιπές
λειτουργίες του στεγάστρου θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
δ3. Ορατότητα
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Τα στέγαστρα θα πρέπει να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών, ατόμων με ειδικές
ανάγκες κλπ (βλ. ΦΕΚ2621 Β / 2009 περί ελεύθερης διάβασης πεζών) την ορατότητα των
διερχόμενων από την οδό οδηγών οχημάτων, καθώς και την ορατότητα των επιβατών.
δ4. Θεμελίωση και Δάπεδο των Στεγάστρων
1. Η θεμελίωση των στεγάστρων θα υπολογιστεί και θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τον
διαθέσιμο χώρο τοποθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη:
(α) Το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου.
(β) Την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου (πλακόστρωτο πεζοδρόμιο κλπ).
(γ) Το υπέδαφος και τα διερχόμενα υπόγεια δίκτυα.
(δ) Τη μορφολογία του εδάφους.
(ε) Τον περιβάλλοντα χώρο.
Στις στάσεις που υπάρχει φυσικό έδαφος, κατασκευάζεται στρώση βάσης από σκυρόδεμα C
16/20 πάχους 15εκ. με δομικό πλέγμα T131, και καλύπτεται με πλάκες πεζοδρομίου,
κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.
Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες θα υποβάλουν στατική μελέτη θεμελίωσης των
στεγάστρων των στάσεων κατά την υποβολή της προσφοράς.
Στην τιμή του κάθε τύπου στεγάστρου περιλαμβάνεται η κατασκευή των θεμελίων
(συμπεριλαμβανομένου των εκσκαφών/ επιχωματώσεων) ή και όλων των ενεργειών που
αφορούν την αποκατάσταση των υφιστάμενων επιφανειών (άσφαλτος, πεζοδρόμια κλπ),
καθώς και απομάκρυνση μπαζών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί όλα τα υλικά σε σημεία και χώρους που δεν
θα προκαλέσουν κυκλοφοριακό πρόβλημα ή παρενόχληση κοινού.
δ5. Στατικός Σχεδιασμός
Πρέπει να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του οικονομικού φορέα,
στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των προσφερόμενων στάσεων.
Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι σύμφωνη με τον
Ευρωκώδικα ως προς:
 EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.
 EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.
 EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.
δ6. Ηλεκτρομηχανολογικός Σχεδιασμός
Θα πρέπει να υπάρχουν πρόνοιες για την εγκατάσταση των παρακάτω συστημάτων στα
στέγαστρα:


Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
στα στέγαστρα για την κάλυψη μέρους των αναγκών για φωτισμό και για τις άλλες
ηλεκτρικές ανάγκες.
 Θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική πινακίδα ανάλυσης 96Χ7 pixel, στην οποία θα
εμφανίζονται μηνύματα, καθώς και θα έχει την δυνατότητα της πληροφόρησης επόμενων
αφίξεων λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο. Η πινακίδα θα διαθέτει και ηχητική
ανακοίνωση.
 Θα πρέπει να υπάρχει πρίζα για φόρτιση κινητών τηλεφώνων μέσω δυο θυρών USB.
 Θα πρέπει να υπάρχει φωτισμός εντός του στεγάστρου και να είναι τουλάχιστον 960
Lm .
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Θα πρέπει να υπάρχει Κάμερα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος (CCTV).
Θα πρέπει να υπάρχει δίκτυο Wi-Fi .

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να έχει προστασία από βανδαλισμούς και να μπορεί να
καθαρίζεται εύκολα όπως π.χ. με τη χρήση νερού υπό πίεση (Standard IP54)
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η πινακίδα πρέπει να παρέχει απευθείας δυναμική πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό
τόσο ως προς την ώρα άφιξης των λεωφορείων όσο και με μηνύματα γενικότερου
ενδιαφέροντος. Θα μπορεί να προβάλει μια γραμμή κειμένου σε κίτρινο χρώμα και να
παρέχει απευθείας πληροφόρηση σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.
Η πινακίδα θα είναι τεχνολογίας φώτο-διόδων ( LED ) και θα ελέγχετε από ψηφιακό μικροελεγκτή, ο οποίος να είναι τοποθετημένος σε ενσωματωμένης σχεδίασης ηλεκτρονικό
κύκλωμα.
Η πινακίδα θα διαθέτει σύστημα ελέγχου σφαλμάτων, που θα ελέγχει κατ΄ ελάχιστο:
7.καμένο εικονοστοιχείο,
8.αποκοπή εικονοστοιχείου,
9.βραχυκυκλωμένο εικονοστοιχείο,
10.διαρροή ρεύματος εικονοστοιχείου.
Η αστοχία ενός εικονοστοιχείου θα πρέπει να μην επηρεάζει τη συνολική εμφάνιση του
μηνύματος.
Τεχνολογία
Η πινακίδα θα εμφανίζει κείμενο σε επίπεδο γραμμής, θα εμφανίζει μια γραμμή με ύψος
χαρακτήρα τουλάχιστον 42mm. Η σύνθεση της οθόνης θα επιτυγχάνεται με εικονοστοιχεία
τοποθετημένα έτσι ώστε να εμφανίζεται το κείμενο και τα σύμβολα με χρωμική
ομοιομορφία.
Πλαίσιο και Πρόσβαση
Το πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα
έχει προστασία από σκόνη και νερό με διαβάθμιση στεγανότητας IP54. Εντός του πλαισίου
θα ενσωματώνονται τόσο οι μπαταρίες όσο και ο ρυθμιστής φόρτισης. Θα προστατεύεται
από εξωτερικό διαφανές πολυκαρβονικό φύλο πάχους τουλάχιστον 6 χιλ. που θα παρέχει
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία τύπου UV.
Εντός του πλαισίου θα υπάρχουν σταθερές τυπωμένες ενδείξεις τόσο με τα λογότυπα του
φορέα όσο και με το όνομα της στάσης. Επίσης εντός του πλαισίου θα υπάρχουν συστοιχίες
led για φωτισμό της στάσης κατά τις βραδινές ώρες.
Όλα τα υποσυστήματα όπως ο κεντρικός ελεγκτής, τα κυκλώματα των εικονοστοιχείων, το
τροφοδοτικό –φορτιστής κ.α. θα είναι τοποθετημένα εντός του κελύφους, του οποίου η
ανθεκτικότητα να τα προστατεύει από κραδασμούς, υγρασία, βροχή, χιόνι, ηλιακή
ακτινοβολία, σκόνη, βρομιά, οξείδωση.
Η πινακίδα θα διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό στήριξης της για να μπορεί να ενσωματωθεί
στην στάση – στέγαστρο της δημοτικής συγκοινωνίας. Όλα τα συνδετικά εξαρτήματα πχ.
βίδες περικόχλια κ.α. να είναι ανοξείδωτα για την αποφυγή οξείδωσης και θα έχουν
ιδιότητες κατά της χαλάρωσης (ασφαλείας).
Όλες οι εισαγωγές των καλωδίων και των βυσμάτων θα παρέχουν διαβάθμιση στεγανότητας
IP67.
Στο πλαίσιο θα περιλαμβάνεται ο αισθητήρας ατμοσφαιρικής ανταύγειας για την αυτόματη
ρύθμιση της φωτεινότητας των εικονοστοιχείων.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
1.
Για τους τρεις τύπους στέγαστρα των στάσεων θα υποβληθούν επί ποινή
αποκλεισμού με την προσφορά:
α. Στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των προσφερόμενων
στάσεων. Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι
σύμφωνη με τον Ευρωκώδικα ως προς:

EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.

EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.

EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.
β. Μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
γ. Σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
1.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε
κατασκευαστής του αστικού εξοπλισμού (στάσεις και ηλεκτρονική πινακίδα) θα πρέπει
να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να
επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :


Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό –στεγάστρων στάσεων, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη
μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού.



Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.

2.
Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης επί ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς τα ακόλουθα:
 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Για τον αστικό εξοπλισμό (στέγαστρα και ηλεκτρονικές πινακίδες), να παραδίδεται
λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή
καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
είδους, συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια. Ειδικά για τα στέγαστρα των
στάσεων να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία (κατόψεις, όψεις, τομές,
διατομές των κατασκευαστικών στοιχείων, ο τρόπος συναρμολόγησης και
τοποθέτησης, δειγματολόγιο χρωμάτων κλπ). Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να δίνουν
ακριβή και πλήρη εικόνα του προτεινόμενου στεγάστρου, του τρόπου
συναρμολόγησης καθώς και πλήρη περιγραφή των υλικών κατασκευής. Επίσης
πρέπει να κατατεθεί φωτογραφία ή τρισδιάστατη έγχρωμη αναπαράσταση της
προτεινόμενης κατασκευής. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι
υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο
κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο
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μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την
ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε
είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. Για τα προϊόντα που
κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής
του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπαεταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectus-manuals) μπορούν να
υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
3.
Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αστικού
εξοπλισμού (στέγαστρα στάσεων /ηλεκτρονικών πινακίδων) ή Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της
προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη
Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της
κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο οποίο θα
αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς
και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος
Διονύσου). Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή
εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο /
κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες
κυρώσεις.
4.
Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν:
-Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την κατασκευή
αλλά και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε
σταθερή βάση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης διάθεσης και ο χρόνος
παράδοσης των ανταλλακτικών θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στην
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη απαιτούμενη εγγύηση
διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα (10) έτη και ο μέγιστος χρόνος
παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας.
-Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με
την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το
Δήμο Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για δέκα χρόνια σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την
υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο κατασκευαστής.
-Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους
από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας.
-Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες
Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
-Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εμπειρία στην προμήθεια και
εγκατάσταση στάσεων, έχοντας αναλάβει είτε οι ίδιοι ως ανάδοχοι, είτε ως
υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με επίσημα
στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή) παρόμοιες εργασίες με το παρόν,
σε ποσοστό τουλάχιστον 100% της παρούσας προμήθειας. Για την απόδειξη
της τεχνικής ικανότητας πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση
συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο των
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κυριότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες, οι
εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή
τουλάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/ σύμπραξης και
είναι αθροιστικά προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του
προϋπολογισμού της παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα
αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων
που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή
ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον πρόκειται περί
υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά
του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις με
τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη με
τις συμβάσεις και τα επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία θα
πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της
υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών.
-Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των
στάσεων και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές συνθήκες της προμήθειας.
Στην τεχνική και οικονομική προσφορά η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που
προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ. 5/2019 μελέτη.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

24 / 04 / 2019
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

24 / 04 / 2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχαν.

ΜΕΡΟΣ Β - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

24 /04 / 2019
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχαν.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ.
5/2019
Μελέτης
Προϋπολογ. 100.000,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α. 24%)
1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πηγή
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (50.000,00 €)
2. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (50.000,00€)
Χρήση

2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Αρ.
Τιμολο
γίου

CPVS

Ειδος
Ποσότητ Τιμή
Μονά
Δαπάνη
α
Μονάδας
δας

ΟΜΑΔΑ A΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ -ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1

1 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α

1.1

34928400τεμαχ
2

2,00

3.100,00

6.200,00

2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β

1.2

34928400τεμαχ
2

9,00

2.724,73

24.522,58

3 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Γ

1.3

34928400τεμαχ
2

4,00

2.400,00

9.600,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

40.322,58

ΦΠΑ 24%

9.677,42

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
Α'

50.000,00

Α/Α
2

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ,

Αρ.
Τιμολο
γίου

CPVS

Ειδος
Ποσότητ Τιμή
Μονά
Δαπάνη
α
Μονάδας
δας
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
-ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β

2.1

34928400τεμαχ
2

5,00

2.724,73

13.623,66

2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Γ

2.2

34928400τεμαχ
2

4,00

2.400,00

9.600,00

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

2.3

34928400τεμαχ
2

24,00

712,46

17.098,93

ΆΘΡΟΙΣΜΑ

40.322,58

ΦΠΑ 24%

9.677,42

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
Β'

50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' & Β'

100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 100.000,00

Η συντάξασα
24 / 04 /2019

Ελέχθηκε

Θεωρήθηκε

24 / 04/2019

24 / 04 /2019

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός
Μηχανικός
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ. :

5/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
1. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:
50.000,00 €
2. Χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους: 50.000,00 €

CPV: 34928400-2 (Aστικός Εξοπλισμός)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ-ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Άρθρο 1.1

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α
 Είναι τα στέγαστρα με πλάτος 1,20μ. , μήκος 4,00μ, ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον 2,20μ
(κατώτερο μέρος οροφής) και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 2,70 και άνω. Η
οπίσθια όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές αντιβανδαλιστικό, άθραυστο
πλαίσιο, το αριστερό (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς την γραμμή του
πεζοδρομίου τμήμα θα είναι πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο, ενώ το δεξιό κάθετο τμήμα
δύναται να είναι καλυμμένο κατά πλάτος κατά το ήμισυ από διαφανές αντιβανδαλιστικό,
άθραυστο πλαίσιο. Στην πλάτη υπάρχει δίοδος διαφυγής πλάτους τουλάχιστον 1,20μ. Το
στέγαστρο έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, σταθερό ή ανακλινόμενο.
Σε ένα από τα πλευρικά στοιχεία του στεγάστρου, θα ενσωματώνεται πίνακας
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100 cm όπου θα μπορεί να αναρτηθεί
χάρτης της διαδρομής και πληροφοριακό υλικό σχετικά με την συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση, το πρόγραμμα δρομολογίων, τα κόμιστρα, τα γενικά χαρακτηριστικά του
συστήματος αστικής συγκοινωνίας. Ενσωματωμένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει
στατική σήμανση της στάσης, όπου θα αναγράφεται η ονομασία της στάσης, ο κωδικός
της στάσης και οι αριθμοί των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τη στάση. Ο
σκελετός της στάσης, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατασκευασμένος από διατομές
αλουμινίου διαστάσεων 100x100 χιλ. για τα υποστυλώματα και διατομές αλουμινίου
διαστάσεων 60x100 χιλ. για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίματα του
σκελετού και να αποτελείται από δύο πλευρικά τμήματα σχήματος πετάλου. Σε όλα τα
παράθυρα που σχηματίζουν τα υποστηλώματα και οι οριζόντιες διατομές (πλαϊνά
τμήματα στάσεων) να τοποθετηθούν κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα πάχους
τουλάχιστον 6mm.
Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιμοποιηθούν κυψελωτά πολυκαρβονικά πάχους
τουλάχιστον 6mm. Όλες οι μεταλλικές δομές της οροφής να είναι κατασκευασμένες από
προφίλ αλουμινίου και να καταλήγουν σε τελάρο αλουμινίου το οποίο να στηρίζεται
πάνω στα υποστυλώματα. Περαιτέρω, οι άκρες των πολυκαρβονικών πρέπει να
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καταλήγουν σε ένα δεύτερο τελάρο από προφίλ αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο για να
λειτουργεί ως υδρορροή. Όλες οι ενώσεις των διατομών/προφίλ του στεγάστρου πρέπει
να πραγματοποιούνται με ανοξείδωτα μεταλλικά εξαρτήματα πάχους τουλάχιστον 4mm
και ανοξείδωτους κοχλίες. Τα στηρίγματα του πάγκου πρέπει να είναι δύο και να είναι
κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3mm φέρουσας ικανότητας
τουλάχιστον 300 κιλών τα οποία να ενώνονται με ξύλινες δοκούς πάχους τουλάχιστον 45
χιλ. ,σχηματίζοντας έτσι παγκάκι ολικού μήκους 190εκ. και πλάτους 32εκ. Το κάθε
στήριγμα πρέπει να πακτώνεται σε τσιμέντο με έξι χημικά αγκύρια διαμέτρου
τουλάχιστον 8 χιλ. Περαιτέρω, το παγκάκι να φέρει ξύλινη πλάτη με τις ίδιες ξύλινες
δοκούς.
 Το στέγαστρο, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την
στατική επάρκειά του, η οποία θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του
διαγωνιζόμενου. Η θεμελίωση επίσης του στεγάστρου θα γίνει σύμφωνα με αυτή την
στατική μελέτη.
 Στο κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει
τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.








Το κάθε στέγαστρο επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει:
Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και με
συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.
Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του φωτισμού,
της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα είναι
εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής
αυτονομίας.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.
Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα
στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας, τεχνολογίας
Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Επίσης, θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Για τον τύπο Α στεγάστρου των στάσεων θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την
προσφορά:
α. Στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των προσφερόμενων
στάσεων. Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι
σύμφωνη με τον Ευρωκώδικα ως προς:
-EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.
-EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.
-EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.
β. Μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
γ. Σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του
αστικού εξοπλισμού (στάσεις και ηλεκτρονική πινακίδα) θα πρέπει να διαθέτει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία
μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό –στεγάστρων στάσεων, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη
μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες εκατό (3.100,00 €).
Άρθρο 1.2

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β











Είναι τα στέγαστρα με πλάτος από 1,20 μ, μήκος 4,00μ, ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον
2,20μ (κατώτερο μέρος οροφής) και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,80
έως 2,69μ. Δύναται να υπάρχει μόνο οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για
την ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Ο τύπος αυτός μπορεί να εξοπλιστεί μόνο με
ανακλινόμενο κάθισμα.
Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για χώρο τοποθέτησης διαφημιστικού πάνελ, στην
πλάτη του στεγάστρου το οποίο πρέπει να διαθέτει ορθοστάτες (παγκάκι όρθιων)
μήκους τουλάχιστον 120 cm.
Σε κάθε στέγαστρο να τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει
τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.
Σε ένα από τα στοιχεία της πλάτης του στεγάστρου, να ενσωματώνεται φωτιζόμενος
πίνακας ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100 cm όπου θα μπορεί να
αναρτηθεί χάρτης της διαδρομής και πληροφοριακό υλικό, θα πρέπει να είναι από
ανθεκτικό υλικό, να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και
την εύκολη αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να μην
επιτρέπει την συγκέντρωση υγρασίας.
Ενσωματωμένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήμανση της στάσης,
όπου θα αναγράφεται η ονομασία της στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθμοί
των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τη στάση.
Ο σκελετός της στάσης, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατασκευασμένος από
διατομές αλουμινίου (προφίλ αλουμινίου) διαστάσεων τουλάχιστον 10x10 cm για τα
υποστυλώματα και για τις οριζόντιες διατομές αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον
6x10 cm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίματα του σκελετού.
Σε όλα τα παράθυρα που σχηματίζουν τα υποστυλώματα και οι οριζόντιες διατομές
να τοποθετηθούν πολυκαρβονικά φύλλα πάχους τουλάχιστον 6mm.
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Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιμοποιηθούν κυψελωτά ημιδιαφανή
πολυκαρβονικά πάχους τουλάχιστον 6mm. Τα τόξα των πετάλων έχουν διάμετρο 194
cm, είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου και καταλήγουν σε τελάρο
αλουμινίου το οποίο στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Όλες οι μεταλλικές δομές
της οροφής να είναι κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου και να καταλήγουν σε
τελάρο αλουμινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Περαιτέρω, οι
άκρες των πολυκαρβονικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα δεύτερο τελάρο από
προφίλ αλουμινίου ειδικά διαμορφωμένο για να λειτουργεί ως περιμετρική
υδρορροή, με απόληξη αποβολής των υδάτων στο κάτω μέρος ενός εκ των
υποστυλωμάτων και σε ύψος μικρότερο των 10 cm από το έδαφος.
11.Όλες οι ενώσεις των διατομών αλουμινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να
υλοποιούνται με ανοξείδωτα μεταλλικά εξαρτήματα πάχους 4mm και ανοξείδωτους
κοχλίες.
Το κάθε στέγαστρο επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει:
12.Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και με
συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.
13.Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του φωτισμού,
της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα είναι
εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής
αυτονομίας.
14.Θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.
15.Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα
στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
16.Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας, τεχνολογίας
Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
17.Το κάθε στέγαστρο που θα ενσωματώνει ηλεκτρονική πινακίδα Led, επί ποινή
αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη
σύνδεση Wi-Fi.
18.Θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την στατική επάρκειά του η οποία θα
κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Η θεμελίωση θα γίνει σύμφωνα
με την στατική μελέτη.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
Για τον τύπο Α στεγάστρου των στάσεων θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την
προσφορά:
α. Στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των προσφερόμενων
στάσεων. Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι
σύμφωνη με τον Ευρωκώδικα ως προς:
-EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.
-EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.
-EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.
β. Μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
γ. Σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του
αστικού εξοπλισμού (στάσεις και ηλεκτρονική πινακίδα) θα πρέπει να διαθέτει κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία
μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό –στεγάστρων στάσεων, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη
μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ Δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα & εβδομήντα τρία λεπτά (2.724,73€).
Άρθρο 1.3

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Γ
Είναι τα στέγαστρα με πλάτος 1,20μ και μήκος 4,00μ και ωφέλιμου ύψους τουλάχιστον 220
cm (κατώτερο μέρος οροφής). και τοποθετούνται σε πεζοδρόμια πλάτους από 1,60μ έως
1,79μ. Στον τύπο αυτό των στεγάστρων δεν τοποθετείται οπίσθια όψη (πλάτη) ούτε
αριστερό και δεξιό τμήμα (θα είναι τελείως ανοικτά για την ελεύθερη διακίνηση των πεζών).
Στον τύπο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε καθίσματος.
Επίσης θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην εμποδίζει τους επιβάτες
ή τους διερχόμενους πεζούς.


Σε ένα από τα στοιχεία του στεγάστρου, να ενσωματώνεται φωτιζόμενος πίνακας
ανακοινώσεων διαστάσεων τουλάχιστον 70cm Χ 100 cm όπου θα μπορεί να αναρτηθεί
χάρτης της διαδρομής και πληροφοριακό υλικό, θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό υλικό,
να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των πληροφοριών καθώς και την εύκολη
αντικατάσταση του πληροφοριακού υλικού, να είναι στεγανό και να μην επιτρέπει την
συγκέντρωση υγρασίας.

Ενσωματωμένα στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχει στατική σήμανση της στάσης,
όπου θα αναγράφεται η ονομασία της στάσης, ο κωδικός της στάσης και οι αριθμοί των
λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από τη στάση.
19.Ο σκελετός της στάσης, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι κατασκευασμένος από
διατομές αλουμινίου (προφίλ αλουμινίου) διαστάσεων τουλάχιστον 100x100 mm για τα
υποστυλώματα και για τις οριζόντιες διατομές αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον
60x100 mm για όλα τα περαιτέρω οριζόντια στοιχεία / δεσίματα του σκελετού.
20.Για την οροφή του στεγάστρου να χρησιμοποιηθούν κυψελωτά ημιδιαφανή
πολυκαρβονικά πάχους τουλάχιστον 6mm. Τα τόξα των πετάλων έχουν διάμετρο 194 cm,
είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου και καταλήγουν σε τελάρο αλουμινίου το
οποίο στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Όλες οι μεταλλικές δομές της οροφής να
είναι κατασκευασμένες από προφίλ αλουμινίου και να καταλήγουν σε τελάρο
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αλουμινίου το οποίο να στηρίζεται πάνω στα υποστυλώματα. Περαιτέρω, οι άκρες των
πολυκαρβονικών πρέπει να καταλήγουν σε ένα δεύτερο τελάρο από προφίλ αλουμινίου
ειδικά διαμορφωμένο για να λειτουργεί ως περιμετρική υδρορροή, με απόληξη αποβολής
των υδάτων στο κάτω μέρος ενός εκ των υποστυλωμάτων και σε ύψος μικρότερο των 10
cm από το έδαφος.
21.Όλες οι ενώσεις των διατομών αλουμινίου (προφίλ) του στεγάστρου πρέπει να
υλοποιούνται με ανοξείδωτα μεταλλικά εξαρτήματα πάχους 6mm και ανοξείδωτους
κοχλίες.
To κάθε στέγαστρο επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει:
22.Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και με
συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.
23.Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του φωτισμού,
της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που θα είναι
εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής
αυτονομίας.
24.Θα πρέπει να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.
25.Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led. Τα
στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί πλήρως η
προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης.
26.Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας, τεχνολογίας
Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
27.Θα ενσωματώνει ηλεκτρονική πινακίδα Led, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με ασύρματη σύνδεση Wi-Fi.
28.Θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για την στατική επάρκειά του και να κατατεθεί με
την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Για τον τύπο Α στεγάστρου των στάσεων θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με
την προσφορά:
α. Στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των προσφερόμενων
στάσεων. Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την πάκτωση να είναι
σύμφωνη με τον Ευρωκώδικα ως προς:
EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.
EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.
EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.
β. Μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
γ. Σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής
του αστικού εξοπλισμού (στάσεις και ηλεκτρονική πινακίδα) θα πρέπει να διαθέτει
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η
ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
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 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό –στεγάστρων στάσεων, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη
μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού.
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ Δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00€).
Άρθρο 2.3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
Η πινακίδα πρέπει να παρέχει απευθείας δυναμική πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό
τόσο ως προς την ώρα άφιξης των λεωφορείων όσο και με μηνύματα γενικότερου
ενδιαφέροντος. Θα μπορεί να προβάλει μια γραμμή κειμένου σε κίτρινο χρώμα και να
παρέχει απευθείας πληροφόρηση σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.
Η πινακίδα θα είναι τεχνολογίας φώτο-διόδων ( LED ) και θα ελέγχετε από ψηφιακό μικροελεγκτή, ο οποίος να είναι τοποθετημένος σε ενσωματωμένης σχεδίασης ηλεκτρονικό
κύκλωμα.
Η πινακίδα θα διαθέτει σύστημα ελέγχου σφαλμάτων, που θα ελέγχει κατ΄ ελάχιστο:
 καμένο εικονοστοιχείο,
 αποκοπή εικονοστοιχείου,
 βραχυκυκλωμένο εικονοστοιχείο,
 διαρροή ρεύματος εικονοστοιχείου.
Η αστοχία ενός εικονοστοιχείου θα πρέπει να μην επηρεάζει τη συνολική εμφάνιση του
μηνύματος.
Τεχνολογία
Η πινακίδα θα εμφανίζει κείμενο σε επίπεδο γραμμής, θα εμφανίζει μια γραμμή με ύψος
χαρακτήρα τουλάχιστον 42mm. Η σύνθεση της οθόνης θα επιτυγχάνεται με εικονοστοιχεία
τοποθετημένα έτσι ώστε να εμφανίζεται το κείμενο και τα σύμβολα με χρωμική
ομοιομορφία.
Πλαίσιο και Πρόσβαση
Το πλαίσιο της πινακίδας θα είναι από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα
έχει προστασία από σκόνη και νερό με διαβάθμιση στεγανότητας IP54. Εντός του πλαισίου
θα ενσωματώνονται τόσο οι μπαταρίες όσο και ο ρυθμιστής φόρτισης. Θα προστατεύεται
από εξωτερικό διαφανές πολυκαρβονικό φύλο πάχους τουλάχιστον 6 χιλ. που θα παρέχει
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία τύπου UV.
Εντός του πλαισίου θα υπάρχουν σταθερές τυπωμένες ενδείξεις τόσο με τα λογότυπα του
φορέα όσο και με το όνομα της στάσης. Επίσης εντός του πλαισίου θα υπάρχουν συστοιχίες
led για φωτισμό της στάσης κατά τις βραδινές ώρες.
Όλα τα υποσυστήματα όπως ο κεντρικός ελεγκτής, τα κυκλώματα των εικονοστοιχείων, το
τροφοδοτικό –φορτιστής κ.α. θα είναι τοποθετημένα εντός του κελύφους, του οποίου η
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ανθεκτικότητα να τα προστατεύει από κραδασμούς, υγρασία, βροχή, χιόνι, ηλιακή
ακτινοβολία, σκόνη, βρομιά, οξείδωση.
Η πινακίδα θα διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό στήριξης της για να μπορεί να ενσωματωθεί
στην στάση – στέγαστρο της δημοτικής συγκοινωνίας. Όλα τα συνδετικά εξαρτήματα πχ.
βίδες περικόχλια κ.α. να είναι ανοξείδωτα για την αποφυγή οξείδωσης και θα έχουν
ιδιότητες κατά της χαλάρωσης (ασφαλείας).
Όλες οι εισαγωγές των καλωδίων και των βυσμάτων θα παρέχουν διαβάθμιση στεγανότητας
IP67.
Στο πλαίσιο θα περιλαμβάνεται ο αισθητήρας ατμοσφαιρικής ανταύγειας για την αυτόματη
ρύθμιση της φωτεινότητας των εικονοστοιχείων.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
1.

Θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά:

β. Μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
γ. Σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε
κατασκευαστής του αστικού εξοπλισμού (στάσεις και ηλεκτρονική πινακίδα) θα
πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή
αποκλεισμού :
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για τον αστικό
εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.
Τιμή πλήρους προμήθειας ανοιγμένης σε τεμάχια.
ΕΥΡΩ Επτακόσια δώδεκα και σαράντα έξι λεπτά (712,46€).

Διευκρινίσεις επί ποινή αποκλεισμού:
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις των στεγάστρων των στάσεων είναι ενδεικτικές και προς
διευκόλυνση των συμμετεχόντων επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.
Oι διατομές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση και τα
φορτία που προορίζονται.
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

2019
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

/ 04 / 2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Τοπογράφος Μηχαν.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

/04 / 2019

/ 04 /

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
Πολιτικός Μηχαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο
από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α.Μ. :

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
1. Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ:
50.000,00 €
2. Χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους: 50.000,00 €

CPV: 34928400-2 (Aστικός Εξοπλισμός)
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΆΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της συγγραφής.
Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων
και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους θα γίνει η σύναψη της σύμβασης για την
προμήθεια στεγάστρων στάσεων. Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο
Δήμος Διονύσου.
Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω
προμήθειας.
ΆΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Πρέπει να ληφθούν υπόψη :
 Η απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β' 931/09) όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση 15693/18-04-2013 (ΦΕΚ Β' 1096/13) περί
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του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για
την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη
διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»
καθώς και η υπ’ αριθμ. 27934/25-7-2014 (ΦΕΚ Β’2029) απόφαση
Υπουργού Εσωτερικών.
 Τον Ευρωκώδικα ως προς:
-EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.
-EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.
-EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.

 Oι διατάξεις:
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.
 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις
για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα
εκτέλεσης της προμήθειας.
 Την ανάγκη του Δήμου και των φορέων αυτού για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
 Την θετική γνωμοδότηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(ΟΑΣΑ), για τη θέση των στεγάστρων και την κατ’ αρχήν συμμόρφωση του
προτεινόμενου έργου –προμήθειας με τις βασικές αρχές κατασκευής & τοποθέτησης τύπων στεγάστρων του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’ αρ. πρωτ.
4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΆΡΘΡΟ 3ο
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Συμβατικά στοιχεία.
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
β) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
γ) Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
δ) Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός).
ΆΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Δημόσιο
Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η εν λόγω προμήθεια δεν είναι διαιρετή και οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην κατάθεση προσφορών για το σύνολο της ποσότητας του συμβατικού αντικειμένου.
ΆΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης,
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5)
ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η
διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.
ΆΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν
μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το
ποσό ορίζεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των
προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία
ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 7ο
Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ημέρα που καλέστηκε
να την εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση
προς 2% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. Μετά την καθυστέρηση των
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δύο εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση εργασίας εις βάρος του
αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 8ο
Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην μελέτη της προμήθειας και ο ανάδοχος δεν
δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :
Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας των στεγάστρων
στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα
αυτών.
Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την
μεταφορά ή αποθήκευση των.
Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την
πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά
την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί
αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των υλικών που
εισέρχονται.
ΆΡΘΡΟ 9ο
Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών
Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρεί τους
όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Τα απαιτούμενα δείγματα εάν απαιτούνται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως
και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό
θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του
εργοστασίου, την ονομασία της προμήθειας και το όνομα του αναδόχου. Επίσης
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
ΆΡΘΡΟ10ο
Πλημμελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου.
Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει
ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει
αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα
υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή
Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα
προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε
οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να
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αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το
ατύχημα.
Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα
μηχανήματα για την μεταφορά τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο
προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών ,
βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.
ΆΡΘΡΟ 11ο
Φόροι , τέλη , κρατήσεις.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (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 Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος
Β).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016.
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από
την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

ΆΡΘΡΟ 12ο
Πληρωμές
Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται με χρηματικές εντολές του εργοδότη
που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή της προμήθειας, και βάσει σχετικής
εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο
επιτροπής παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 13ο
Σταθερότητα τιμών.
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
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ΆΡΘΡΟ 14ο
Ματαίωση Διαδικασίας- Τροποποίηση σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 3 του Ν.
4412/2016, με αιτιολογημένη απόφασή της μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης 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 . Επίσης η σύμβαση μπορεί να
τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 15ο
Παραλαβή
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή, παρουσία του
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία
απόρριψη της παραλαμβανομένης εργασίας ή την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής,
εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.
ΆΡΘΡΟ 16ο
Μελέτη Συνθηκών της Υπηρεσίας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός
υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την
εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι τον τόπο εργασίας, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο
μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των
δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και
οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα
προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το κόστος
της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την
οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.
ΆΡΘΡΟ 17ο
Υποχρεώσεις
Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία του διαγωνισμού
είναι υποχρεωμένοι για τα κάτωθι:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ Α, Β, Γ
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 Το στέγαστρο, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει στατική μελέτη για
την στατική επάρκειά του, η οποία θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά του
διαγωνιζόμενου. Η θεμελίωση επίσης του στεγάστρου θα γίνει σύμφωνα με αυτή
την στατική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
 Στο κάθε στέγαστρο θα τοποθετηθεί καλάθι αχρήστων, σε μέρος που να μην
εμποδίζει τους επιβάτες ή τους διερχόμενους πεζούς.
-Να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης τόσο με φωτοβαλταϊκό όσο και
με συνεχές ρεύμα (πίλαρ) ή/και με το δίκτυο του οδοφωτισμού.
-Θα πρέπει να διαθέτει ενεργειακή αυτονομία επαρκή για την λειτουργία του
φωτισμού, της φόρτισης των smart συσκευών καθώς και οποιασδήποτε άλλης
συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη στη στάση. Να κατατεθεί μελέτη για την
επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
-Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 2 θύρες USB για φόρτιση smart συσκευών.
-Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα επαρκή φωτισμού τεχνολογίας Led.
-Τα στέγαστρα θα πρέπει να διαθέτουν φωτισμό και θα πρέπει να εξασφαλιστεί
πλήρως η προστασία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Να κατατεθεί σχέδιο της
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
-Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρονικής πινακίδας,
τεχνολογίας Led, μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση του επιβατικού
κοινού. Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας με
ασύρματη σύνδεση Wi-Fi.
Στην τιμή του κάθε τύπου στεγάστρου περιλαμβάνεται η κατασκευή των θεμελίων
(συμπεριλαμβανομένου των εκσκαφών/ επιχωματώσεων) ή και όλων των ενεργειών
που αφορούν την αποκατάσταση των υφιστάμενων επιφανειών (άσφαλτος,
πεζοδρόμια κλπ), καθώς και απομάκρυνση μπαζών.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ (επί ποινή αποκλεισμού)
- Για τους τρεις τύπους στέγαστρα των στάσεων θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού με την προσφορά:
α. Στατική μελέτη για τον έλεγχο αντοχής και λειτουργικότητας των
προσφερόμενων στάσεων. Απαιτείται η στάση με τον φέροντα οργανισμό και την
πάκτωση να είναι σύμφωνη με τον Ευρωκώδικα ως προς:
-EC9 – EΝ 1999-1-1 : 2007 για την μελέτη των μελών αλουμινίου.
-EC1 – EN 1991-1-4 : 2004 για τους υπολογισμούς της ανεμοπίεσης.
-EC1 – EN 1991-1-3 : 2003 για τους υπολογισμούς του φορτίου.

β. Μελέτη για την επάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας.
γ. Σχέδιο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκάστοτε κατασκευαστής του
αστικού εξοπλισμού (στάσεις και ηλεκτρονική πινακίδα) θα πρέπει να διαθέτει
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού :
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Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας
εταιρείας για τον αστικό εξοπλισμό –στεγάστρων στάσεων, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη μεταλλικών δομών αστικού εξοπλισμού.



Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 και ΟΗSAS 18001:2017 της εκάστοτε κατασκευάστριας
εταιρείας για τον αστικό εξοπλισμό -ηλεκτρονικής πινακίδας, ή άλλου
ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την κατασκευή και εγκατάσταση.

2. Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τα ακόλουθα:
 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Για τον αστικό εξοπλισμό (στέγαστρα και ηλεκτρονικές πινακίδες), να
παραδίδεται λεπτομερής τεχνική περιγραφή, συνοδευόμενη από επίσημα
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του προσφερόμενου είδους, συνοδευμένα από τα απαραίτητα σχέδια. Ειδικά
για τα στέγαστρα των στάσεων να κατατεθούν τα απαραίτητα τεχνικά
στοιχεία (κατόψεις, όψεις, τομές, διατομές των κατασκευαστικών στοιχείων,
ο τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης, δειγματολόγιο χρωμάτων
κλπ). Τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να δίνουν ακριβή και πλήρη εικόνα του
προτεινόμενου στεγάστρου, του τρόπου συναρμολόγησης καθώς και πλήρη
περιγραφή των υλικών κατασκευής. Επίσης πρέπει να κατατεθεί
φωτογραφία ή τρισδιάστατη έγχρωμη αναπαράσταση της προτεινόμενης
κατασκευής. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη
θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός
του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο,
έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του
προσφερομένου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα
υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός Προμηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου. Για τα προϊόντα
που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας». Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα- εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectusmanuals) μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
3. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Αστικού εξοπλισμού (στέγαστρα στάσεων /ηλεκτρονικών πινακίδων) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου της για την αποδοχή
εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλω-

ΑΔΑ: ΩΥΠΗΩ93-9ΥΟ

ση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει
να συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της
αντιπροσώπευσης στο οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η επωνυμία του φορέα για τον
οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την υποβολή της
προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο
που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς
προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη
του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
4. Οι διαγωνιζόμενοι τέλος πρέπει να προσκομίσουν:
 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την κατασκευή αλλά και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών σε σταθερή βάση. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
διάθεσης και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών θα πρέπει να
αναφέρονται ρητά στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση. Η ελάχιστη
απαιτούμενη εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών είναι τα δέκα
(10) έτη και ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους ο ένας (1) μήνας.


Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην
Ελλάδα με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προμήθειας για το Δήμο Διονύσου και την παροχή ανταλλακτικών για
δέκα χρόνια σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι
ο κατασκευαστής.



Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου
είδους από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως
άνω είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και της
ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.



Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.



Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζόμενων για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εμπειρία στην προμήθεια και εγκατάσταση στάσεων, έχοντας αναλάβει είτε οι ίδιοι ως
ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή) παρόμοιες εργασίες με το παρόν, σε ποσοστό τουλάχιστον 100% της
παρούσας προμήθειας. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας
πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη απαραιτήτως από πίνακα που θα περιλαμβάνει κατάλογο των κυριότερων
συμβάσεων που περιλαμβάνουν παρόμοιες εργασίες, οι εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή του-
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λάχιστον από ένα μέλος διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας/ σύμπραξης και
είναι αθροιστικά προϋπολογισμού μελέτης τουλάχιστον 100% του
προϋπολογισμού της παρούσης. Στην δήλωση και στον πίνακα θα
αναφέρονται λεπτομερώς ο τίτλος και το ποσό των αντίστοιχων συμβάσεων που εκτελέστηκαν, η χρονική διάρκεια και ο Εργοδότης (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ), ο Ανάδοχος της σύμβασης (εφόσον
πρόκειται περί υπεργολαβίας). Η δήλωση αυτή οφείλει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοδότη δημόσιου φορέα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις με τα επισυναπτόμενα τιμολόγια), είτε από
βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη με τις συμβάσεις και τα επισυναπτόμενα τιμολόγια, από τα οποία θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής και
αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας, είτε των σχετικών εργασιών.


Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει επισκεφτεί τους
χώρους των στάσεων και έχει λάβει υπ’ όψιν του τις τοπικές συνθήκες της προμήθειας.

Διευκρινίσεις επί ποινή αποκλεισμού:
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις των στεγάστρων είναι ενδεικτικές και προς
διευκόλυνση των συμμετεχόντων επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του ±10%.
Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας και τα πλάτη
διέλευσης των πεζών στο πεζοδρόμιο (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει
τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας). Δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση, τα προσφερόμενα είδη να υπερβαίνουν τον αναγραφόμενο χώρο
ασφαλείας, καθώς οι χώροι για τους οποίους προορίζονται είναι καθορισμένοι και η
διαθέσιμη έκταση για την τοποθέτηση τους περιορισμένη. Οποιαδήποτε απόκλιση ως
προς τις περιοχές ασφαλείας και τα ύψη, άνω των αναγραφόμενων στην μελέτη
ορίων, επιφέρει ουσιαστική τροποποίηση της μελέτης. Προσφορά που υπερβαίνει τα
καθορισμένα από τη μελέτη μέγιστα όρια ασφαλείας και ύψη δεν θα γίνεται
αποδεκτή και σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Oι διατομές των υλικών είναι ενδεικτικές και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων
επιτρέπεται απόκλιση της τάξης του +10% αρκεί να είναι κατάλληλα για τη χρήση
και τα φορτία που προορίζονται.
Στην τεχνική και οικονομική προσφορά η αρίθμηση και οι ονομασίες των
ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην υπ’ αρ.
5/2019 μελέτη.
ΆΡΘΡΟ 18ο
Xρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί
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να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016,
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Ο Δήμος διατηρεί δε το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο σε περίπτωση που ο ανάδοχος
δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

24 / 04 / 2019

24 / 04 / 2019

2019

Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

24 / 04 /

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

TEXNIKΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός
χανικός

ΑΝΝΑ

Τοπογράφος Μηχανικός

Πολιτικός Μη-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχεδια σύμφωνα με την αριθ. 5/2019 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας
Τα σχέδια περιλαμβάνονται ως ξεχωριστά αρχεία μορφής .pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
(Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Αρ.
Ειδος
Τιμή
Τιμολογίο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας
υ
ς
1 ΟΜΑΔΑ A΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

Α/
Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Α

1.1

τεμαχ

2,00

2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β

1.2

τεμαχ

9,00

3 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Γ

1.3

τεμαχ

4,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Α'

Δαπάνη

ΑΔΑ: ΩΥΠΗΩ93-9ΥΟ

Αρ.
Ειδος
Τιμή
Τιμολογίο Μονάδας Ποσότητα Μονάδας
υ
2 ΟΜΑΔΑ Β΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Α/
Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Β

2.1

τεμαχ

5,00

2 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ Γ

2.2

τεμαχ

4,00

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

2.3

τεμαχ

24,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α' & Β'

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Β'

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

…………………………. (Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6075
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ.Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 &
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1 /ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ / 14565 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες:Χρυσαφογεώργη Μαρία
- Τηλέφωνο: 2132030613
- Ηλ. ταχυδρομείο: moira@dionysos.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.dionysos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ

Δαπάνη
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ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Προϋπολογισμός Δαπάνης :

100.00,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% :
100.00,00 € CPV: 34928400-2 με τίτλο «Aστικός Εξοπλισμός».
- Η σύμβαση υπηρεσίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
- δωροδοκίαx,xi·
- απάτηxii·
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]
·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
-[……]·
-[……]·
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
Εάν
ναι,
να
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
αναφερθούν
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
λεπτομερείς
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
[……]
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiv
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
xxviii
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν 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 ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει
μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη
ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς
[….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxxxiv
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθενται ηλεκτρονικάxxxiii, αναφέρετε για
εγγράφων): [……][……][……]xxxv
το καθένα:
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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3.Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του
Διαγωνισμού στην οποία θα συμμετέχουν οι παρακάτω από τους υπαλλήλους:
Τακτικά μέλη:
1. Φαράχ Γεώργιος, ως Πρόεδρος,
2. Εξάρχου Αλεξάνδρα, ως μέλος,
3. Παρασκευάς Ιωάννης, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1.Ελεκίδης Γεώργιος.
2. Μπακαφούκα Ανδριανή-Μιράντα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσουδερός Ιωάννης
Κριεμάδης Στέφανος
Φώτος Βασίλειος
Λακαφώση Παναγιώτα
Ζαμάνης Διονύσιος
Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου.
 Τεχνική Υπηρεσία.

ΑΔΑ: ΩΥΠΗΩ93-9ΥΟ

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
iv

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως 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).
ix

x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται 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
xv
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της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

xxix

xxx

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii

xxxiii

xxxiv

xxxv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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
xxxvii
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αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

