
 
 

 

    Tηλέφωνο: 210-8056314-315 

    E-mail: gskaliotis@maroussi.gr 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΠ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  € 72.974,00 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (εφεξής καλουμένη ως «η Επιχείρηση») λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α’/09-03-1999), όπως ισχύει.  

2. Το Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-
6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/05-06-2003), όπως ισχύει.  

3. Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-
2006), όπως ισχύει.  

4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010), όπως ισχύει.  

5. Το Ν.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» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010), όπως ισχύει. 

6. Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013), όπως ισχύει.  

8. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/28-06-
2014), όπως ισχύει.  

9. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπως ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/05-08-
2016), όπως ισχύει. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA Μαρούσι, 28-05-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 453 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Σκαλιώτης 
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11. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016), όπως ισχύει.  

12. Την με αρ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α’147), για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016).  

13.  Το Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει.  

14. Την υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017).  

15. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδoθείσες κανονιστικές πράξεις, 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 σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

16. Την υπ’ αριθ. 25/14-05-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης  και 
την υπ’ αριθ. 239/21-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμαρουσίου, 
περί έγκρισης της δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Επιχείρησης 
οικονομικού έτους 2021. 

17. Την εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021, 
με Κ.Α.Ε. 10-6471.010, τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για 
αθλητικές - πολιτιστικές  κλπ. εκδηλώσεις» και ποσό € 74.400,00 συμπερ/νου Φ.Π.Α. 
24%. 

18. Την υπ’ αριθ. 23/24-05-2021 τεχνική μελέτη της Επιχείρησης.  

19. Tο υπ’ αριθ. πρωτ. 443/28-05-2021 πρωτογενές αίτημα προγραμματισμού δαπάνης με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές - πολιτιστικές  
κλπ. εκδηλώσεις». 

20. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 444/28-05-2021  τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί 
της αναγκαιότητας πραγματοποίησης της ως άνω δαπάνης, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 23/2021 τεχνική μελέτη.  

21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 93/28-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με 
αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία Α-93/2021) περί διάθεσης-
δέσμευσης πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης ποσού € 72.974,00 
συμπερ/νου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 10-6471.010 με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές - πολιτιστικές  κλπ. 
εκδηλώσεις». 

22. Την με αριθμό 28/28-05-2021 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης περί  έγκρισης της υπ’ 
αριθ. 23/2021 τεχνικής μελέτης, της διενέργειας της διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού και των όρων της παρούσας διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 
στο σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο 
σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων 
κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών με σταθμισμένη βαθμολογία, στο 
σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής 
και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές - πολιτιστικές  κλπ. εκδηλώσεις», 
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συνολικού προϋπολογισμού € 72.974,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2021 τεχνική μελέτη της Επιχείρησης.  
 
Όλες οι ειδικές και τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ 
αριθ. 23/2021 τεχνική μελέτη της Επιχείρησης η οποία προσαρτάται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής 
κάλυψης για την τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης αθλητικών – πολιτιστικών κλπ. 
εκδηλώσεων της Επιχείρησης. 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παράδοση, την τοποθέτηση του εξοπλισμού, τη χορήγηση 
όλων των απαραίτητων υλικών για τις ως άνω κατασκευές, καθώς και τη διάθεση του 
κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού για την περάτωση των εργασιών και μετά το πέρας 
της συμφωνηθείσας ημερομηνίας κάθε εκδήλωσης, θα γίνεται η απεγκατάσταση - 
αποσυναρμολόγηση με προσωπικό και μέσα δικά του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, με κωδικό CPV 92370000-5, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-
6471.010 του προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2021. Το νόμισμα 
της προσφερόμενης τιμής θα είναι σε Ευρώ (€). 
 
Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας με βάση την τιμή μονάδας για 
κάθε πακέτο εξοπλισμού και τον ενδεικτικό αριθμό των εκδηλώσεων που υπολογίζεται ότι 
θα πραγματοποιηθούν, αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  
 

 
ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ενδεικτικός 
αριθμός 

εκδηλώσεων 

Ενδεικτικός 
αριθμός 
προβών 

Ενδεικτικές 
φορές 
χρήσης 

back-line 
εξοπλισμού 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
εκδήλωσης 

(χωρίς 
φ.π.α.) €     

Ενδεικτική 
τιμή μονάδας 

πρόβας 
εκδήλωσης  

(χωρίς 
φ.π.α.) € 

Συνολικό 
κόστος 

ανά πακέτο εξοπλισμού 
(χωρίς φ.π.α.) € 

I 6 - - 200,00 100,00 1.200,00 (6Χ200,00) 

II 5 3 - 250,00 125,00 1.625,00 

(5Χ250,00 + 3Χ125,00) 

III 5 5 4 350,00 175,00 2.625,00 

(5Χ350,00+5Χ175,00) 

IV 9 6 6 1.200,00 600,00 14.400,00  
(9Χ1.200,00+6Χ600,00) 

V 8 - 8 4.200,00 2.100,00 33.600,00  

(8Χ4.200,00) 
ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  
BACK-LINE 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   

18 
 

300,00 

-  

5.400,00 
(18Χ300,00) 

    ΣΥΝΟΛΟ 58.850,00 

    Φ.Π.Α. (24%) 14.124,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.974,00 

 
 
 

Εφόσον χρειαστεί back-line εξοπλισμός κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση, οι μέγιστες 
τιμές, ανά είδος και ανά ημέρα είτε πρόκειται για πρόβα είτε για εκδήλωση, είναι αναλυτικά οι 
παρακάτω:  

 

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 4 

 

 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία (1) προσφορά η οποία θα 
περιλαμβάνει όλα τα πακέτα εξοπλισμού για τις εκδηλώσεις, τις πρόβες και για τον αντίστοιχο 
εξοπλισμό (back-line). Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιου πακέτου, 
θα απορρίπτονται. Όταν μια προσφορά απορριφθεί ως προς ένα είδος, αναγκαστικά 
απορρίπτεται ολόκληρη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να περιλάβουν στην οικονομική τους προσφορά, 
πίνακα διαμορφωμένο σύμφωνα με τον παραπάνω συνολικό πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. 
 
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες εκδηλώσεις από αυτές που αναγράφονται 
ως ενδεικτικές του ανωτέρω προϋπολογισμού, η τιμολόγηση από τον ανάδοχο θα γίνεται 
μόνο για τις υλοποιηθείσες εκδηλώσεις. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα 
τα πακέτα εξοπλισμού που περιλαμβάνει. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα 
πακέτα, θα απορρίπτονται. Όταν μια προσφορά απορριφθεί ως προς ένα πακέτο εξοπλισμού, 
αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  
 
Το συνολικό κόστος του κάθε πακέτου εξοπλισμού στην προσφορά, δεν μπορεί, επί ποινή 
αποκλεισμού, να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
Σε όλες τις τιμές, σε όλα τα πακέτα-ομάδες εξοπλισμού περιλαμβάνεται το κόστος πάσης φύσεως 
προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, τα απαραίτητα αναλόγια, βάσεις, 
καλώδια σύνδεσης, βάσεις ηχείων και μικροφώνων, καθώς και το κόστος μεταφοράς, 
εγκατάστασης, λειτουργίας-ασφάλισης, απεγκατάστασης και παραλαβής του εξοπλισμού από τον 
ανάδοχο, με προσωπικό και μέσα του αναδόχου σε χρόνους και τόπους που θα του ορίζονται από 
την Επιχείρηση. 
 
Οι τιμές του τιμολογίου – ενδεικτικού προϋπολογισμού, ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο, 
κατόπιν συγκριτικών στοιχείων έρευνας αγοράς. 
 
Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι τα υψηλότερα που μπορούν να γίνουν 
αποδεκτά στο διαγωνισμό τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε πακέτο εξοπλισμού σύμφωνα 
με το σχετικό πίνακα. 

Είδος  Τιμή/ημέρα 
χωρίς Φ.Π.Α. 

(€) 

 Σετ ντραμς (κομπλέ με πιατίνια) τύπου 
dw collector ή ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών. 

 

75,00 

 Ενισχυτής μπάσου combo 400 W Rms 
με ηχείο 15 ιντσών. 

 
50,00 

 Ενισχυτής κιθάρας τύπου Fender twin 
reverb 100w ή ισοδύναμων   
χαρακτηριστικών. 

 
50,00 

 Κεφαλή ενισχυτή κιθάρας Marshall 
jcm200 100w  με καμπίνα 4x12. 

 
50,00 

 Πιάνο ηλεκτρικό (Keyboard) τύπου Nord 
stage 3 ή ισοδύναμων   
χαρακτηριστικών. 

 

75,00 

ΣΥΝΟΛΟ  300,00 
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Το είδος, ο αριθμός και οι χώροι των εκδηλώσεων ανά πακέτο εξοπλισμού είναι 
ενδεικτικοί και δύναται να μεταβληθούν. H Επιχείρηση δύναται να προβεί μονομερώς 
σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις ανάγκες της όπως αυτές θα διαμορφωθούν 
κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς να υπάρξει μεταβολή του συνολικού συμβατικού 
ποσού για πάσης φύσεως μεταβολή. 
 
Ο ανάδοχος θα περιλαμβάνει στο τιμολόγιο του τιμή μονάδας για κάθε εκδήλωση στην οποία 
παρείχε τις υπηρεσίες ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης, ανάλογα με την ομάδα εξοπλισμού και 
θα αναγράφεται με την περιγραφή του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε.  
 
Η τιμή χρέωσης για τυχόν πρόβα που θα γίνεται σε διαφορετική ημερομηνία από την ημέρα 
της εκδήλωσης, αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 50% της αξίας χρέωσης της εκδήλωσης και 
θα τιμολογείται ανάλογα.  
 
Η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση και στην περίπτωση 
που τελικά δεν τοποθετηθεί φωτιστικός εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα 
μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της συνολικής εργασίας. 
 
Σε περίπτωση έκτακτης ακύρωσης ή ματαίωσης εκδήλωσης για λόγους που αφορούν την 
Επιχείρηση ή λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του αναδόχου (μέχρι δύο 
ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης) θα τιμολογείται ποσό ίσο με το 50% της αξίας της 
ματαιωθείσας εκδήλωσης. 
 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο και 
σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνουν σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις. Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

3.1. Το συμφωνητικό. 

3.2. Οι όροι της παρούσας Διακήρυξης με τα παραρτήματά της. 

3.3. Η με αριθμό 23/2021 τεχνική μελέτη. 

3.4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών και με 
κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάση βέλτιστης σχέσης τιμής-
ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων 
κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 της παρούσας. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιχείρησης. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας της Επιχείρησης, οδός Βασ. Σοφίας 
αριθ. 85 (Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού - 1ος όροφος), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, μετά το πέρας δέκα (10) ημερών από την 
επομένη της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο πρόγραμμα «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», ήτοι 
την 08-06-2021 ημέρα Τρίτη από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ. (καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), εκτός και αν η υποβολή των 
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά το πέρας της ώρας αυτής. 
 
Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη 
ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Επιχείρηση (Βασ. 
Σοφίας αριθ. 85, Μαρούσι) από τους προσφέροντες ή εκπροσώπους τους, επί αποδείξει 
(αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα παραλαβής), εντός ενός ενιαίου και 
σφραγισμένου φακέλου. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, όπως αυτή αναφέρεται στο 
ανωτέρω άρθρο. 

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από την Επιχείρηση μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών, με ευθύνη των 
προσφερόντων. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από 
την παρούσα. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 
ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
 
6.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης  στα  
γραφεία της Επιχείρησης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 210-
8056314-315). 

6.2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010, όπως ισχύει και επίσης θα 
δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017. 

6.3. Το κόστος δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες, αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. 
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6.4. Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.», κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθμ. 
57654/22-05-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017).  
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  καθώς και ενώσεις 
οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένα:  
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (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 άνω περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων 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: 

1. Αποκλείεται του διαγωνισμού οικονομικός φορέας που υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος  έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

3.Αποκλείεται του διαγωνισμού οικονομικός φορέας που έχει επιδείξει σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, αν  έχει κριθεί 
ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής 
αν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 74 
του Ν.4412/2016. 

4. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισμού : 

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

Αν ο οικονομικός φορέας της είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 του 
Ν.4412/2016, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο 
οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του.  

Οι ανωτέρω περιπτώσεις παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει 
τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

5. Αποκλείεται της συμμετοχής για όποιον συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 
24 του Ν.4412/2016. 

6. Αποκλείεται της συμμετοχής αν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα 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.  

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους ΕΝΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 
απευθυνόμενου «Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 
Προσφορών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου». 
 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συνημμένο υπόδειγμα-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται: 

α) η λέξη Προσφορά,  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) 

γ) ο αριθ. πρωτ. και ο τίτλος της διακήρυξης,  

δ) η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών,  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, νομική μορφή, ΑΦΜ, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας-fax, νόμιμος εκπρόσωπος και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-e-
mail). 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Μέσα στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού τρεις (3) επιμέρους 
ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και είναι 
οι εξής: 

α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  

β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
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γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω τρεις (3) επιμέρους φάκελοι που θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

 
Α1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα 
πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 
 
- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του  
Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016), το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα διακήρυξη (συνημμένο υπόδειγμα – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’). 

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, επικουρικά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αμαρουσίου www.maroussi.gr (στο πεδίο Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί), σχετικό 
αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή (τύπου word). 

Οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν πρέπει να παρέχονται για 
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. 

Οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του μέρους IV περιορίζονται 
αποκλειστικά στο «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» και δεν χρήζει 
συμπλήρωσης το υπόλοιπο μέρος.  

Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, 
με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο που να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Σε περίπτωση είτε μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων του ΤΕΥΔ (που 
σχετίζονται με τις απαιτήσεις της διακήρυξης), είτε μη ορθής συμπλήρωσης 
αυτού, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα. 

Η Επιχείρηση μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 

  Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία 
έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία 
διέπονται.  

  Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία εταιρείες ή 
ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 
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άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση 
αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις 
προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή σύμπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται 
αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τη σύμπραξη. 

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της 
προηγούμενης,  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στην  Επιχείρηση  την επελθούσα 
μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και 
αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 
Α2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο 
για την αξιολόγηση της. Επίσης, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της 
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 23/2021 
τεχνική μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές). Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω τεχνικής μελέτης, 
απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Η 
αξιολόγηση σχετίζεται με τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στις 
απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης και τις απαιτήσεις της Επιχείρησης.  
 
Ειδικότερα,  ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει 
να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι:  
 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνει ότι 
έλαβε γνώση των όρων της υπ’ αριθ. 23/2021 τεχνικής µελέτης της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως, οι 
εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα µε αυτήν και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα 
παραμείνουν σταθερές µέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

 Περιγραφή του οικονομικού φορέα (με τριετή τουλάχιστον δραστηριότητα στον 
συγκεκριμένο κλάδο), της επιχειρηματικής του δομής και του συνόλου των 
δραστηριοτήτων του.  

 Πίνακα με τα κυριότερα έργα παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων που έχουν αναληφθεί στο δημόσιο (έργα του 
Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών) ή/και στον 
ιδιωτικό τομέα, με συναφές με τη μελέτη αντικείμενο, με συνημμένα αποδεικτικά 
έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή/και συμβάσεις, ή/και τιμολόγια). 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία με προϋπηρεσία σε έργα παρόμοιας φύσης αποκλειστικά 
στο δημόσιο τομέα, με την προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεων, ή/και 
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, ή/και τιμολογίων, που να έχουν προκύψει από 
προκηρυγμένες διακηρύξεις του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
νομικών προσώπων αυτών, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας του προϋπολογισμού της 
παρούσης που εκτέλεσε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία τριετία. 

 Αναφορά στο απαραίτητο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό σε όρους απαιτούμενης 

εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας (π.χ. επαγγελματίες 

ηχολήπτες - ηλεκτρονικοί οπτικοακουστικών συστημάτων – φωτιστές, 

αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι) που θα αποδεικνύεται με  δηλώσεις Α.Π.Δ. ή/και 

πίνακες επιθεώρησης, ή/και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει τη μόνιμη 

απασχόληση προσωπικού, εκ των οποίου τουλάχιστον πέντε (5) άτομα-

υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν τις παραπάνω ειδικότητες με αποδεδειγμένη 

σχετική εξειδίκευση - εμπειρία – τεχνογνωσία (π.χ. άδειες ασκήσεως 
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επαγγέλματος, πτυχία ηχοληπτικών εργασιών, ηλεκτρονικής οπτικοακουστικών 

συστημάτων, βεβαιώσεις σεμιναρίων, κλπ.). Απαραίτητα ένα (1) τουλάχιστον 

άτομο του διαγωνιζόμενου φορέα θα πρέπει να έχει στην κατοχή του βεβαίωση 

σε ισχύ από σεμινάριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την ασφάλεια εργασιών 

σε ύψος το οποίο πρέπει να καταθέσει ο οικονομικός φορέας επί ποινή 

αποκλεισμού. 

 Αναλυτικοί χρόνοι εγκατάστασης εξοπλισμού, γενικοί και ειδικοί όροι 

εγκατάστασης εξοπλισμού, δυνατότητα κάλυψης περισσοτέρων από μίας 

εκδηλώσεων την ίδια ημέρα, εξυπηρέτηση για τη διενέργεια προβών, 

αποτελεσματικότητα στην τεχνική υποστήριξη, κλπ., όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 της τεχνικής μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

– ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ». 

 Αναλυτική Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης συμπερ/νων και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

προδιαγραφών που ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού στην υπ’ αριθ. 23/2021 

τεχνική μελέτη της Επιχείρησης στο κεφάλαιο «2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ». 

Σημείωση: Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακoλoυθoύv τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
 
Τα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια μπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς αυτά 
να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 
Επίσης, η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει στοιχεία και αναφορές που να 
συνδέονται με όσα αναφέρονται στις ομάδες κριτηρίων της παρούσας, για να 
διευκολυνθεί η αξιολόγηση-βαθμολόγηση της. 
Ειδικότερα, πρέπει να περιγράφονται και να αναλύονται τα στοιχεία εκείνα που 
θα μπορέσουν να αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια ανάθεσης όπως        
αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 12 της παρούσας και έχουν να κάνουν με 
την: 
1.  Εμπειρία-εξειδίκευση του διαγωνιζομένου   
2.  Ποιότητα εξοπλισμού 
3.  Εξυπηρέτηση-Τεχνική υποστήριξη  
 
 
Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά θα περιέχει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα οριζόμενα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη 
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’. 

 
Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από 
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία (1) προσφορά, η οποία θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών του διαγωνισμού. Η 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο σύνολο των απαιτούμενων 
υπηρεσιών. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε 
πακέτο εργασιών-εξοπλισμού και συνολικά για όλα τα πακέτα εργασιών-παραδοτέα της 
διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. 
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Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει, επί ποινή απόρριψης: 

- το συνολικό κόστος της μελέτης. Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό του συνόλου των εργασιών, απορρίπτονται.  

- το συνολικό κόστος ανά πακέτο εργασιών-εξοπλισμού της μελέτης. 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την 
Επιχείρηση.  

Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ (€) και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά που 
θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν υποβληθεί προσφορά με ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, ο εν λόγω ανάδοχος πριν από την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα κληθεί από την Επιχείρηση όπως μέσα 
σε μία προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών να δώσει γραπτώς διευκρινίσεις και 
ειδικότερα για την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας, των συνθηκών 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση των νόμιμων ασφαλιστικών 
και οικονομικών απολαβών των εργαζομένων του. Εάν οι διευκρινίσεις αυτές δεν είναι 
ικανοποιητικές, η προσφορά θα απορριφθεί. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει - επί ποινή απόρριψης - όλα όσα 
αναφέρονται στη μελέτη και στους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα: 

-το σύνολο των εργασιών – υπηρεσιών, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, 

-την αντίστοιχη τιμή μονάδας, 

-το συνολικό κόστος της μελέτης.   

Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος, τον Φ.Π.Α., καθώς και όλα όσα 
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθ. 23/2021 μελέτης. 
 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 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 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.  

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή η 
προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 
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του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από 
το διαγωνισμό. 

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα πακέτα εργασιών, θα απορρίπτονται. Όταν 
μια προσφορά απορριφθεί ως προς ένα πακέτο, αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη. 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό θα απορρίπτονται. 

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το τελικό 
άθροισμα. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και συμφωνούν. 

Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισμού, ή παρουσιάζουν μη προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
με απόφαση της Επιχείρησης ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα 
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα 
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της συμμετέχουσας εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης 
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:  

-Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κ.ο.κ.) για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  
-Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) 
ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
-Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014.Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016 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. 
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. 
-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  
Μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας συλλογής προσφορών, η οποία κηρύσσεται από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παραλαμβάνει όλους τους φακέλους  προσφορών 
που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά.  
Η Επιτροπή παραλαμβάνει από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου της Επιχείρησης τους 
φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να 
αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές (μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών), 
προκειμένου να επιστραφούν.             

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ξεκινά την 
αποσφράγιση των προσφορών. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016. 

Τα επιμέρους στάδια της δημόσιας διαδικασίας αποσφράγισης έχουν ως εξής: 
 
Α. Αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προφορών: 
 
Στο πρώτο στάδιο της ανοιχτής διαδικασίας, μετά την υπογραφή από τα μέλη της Επιτροπής 
και την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, αποσφραγίζεται ο υπο-φάκελος (1) 
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο υπο-φάκελος (2) με την ένδειξη 
«Τεχνική Προσφορά», αφού πρώτα υπογραφούν από τα μέλη της Επιτροπής. 
Μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, καθώς και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
καταχωρεί τους συμμετέχοντες, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σχετικά με την πληρότητα/ορθότητα τους σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  

Οι υπο-φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στη σχετική πρόσκληση του 
Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (τα 
παραπάνω δεν ισχύουν αν η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνουν 
σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 
4, του άρθρου 117, του Ν. 4412/2016). 
 
Β. Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών: 
 
Στη συνέχεια η  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει 
σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της διακήρυξης.  
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Γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών: 

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει 
οριστεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής σε σχετική πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους,  
μόνο οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι υπο-φάκελοι των οικονομικών προσφορών των 
διαγωνιζόμενων που πέρασαν επιτυχώς από τη φάση αξιολόγησης και ελέγχου των τεχνικών 
προσφορών. Ελέγχονται και αξιολογούνται συγκριτικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του άρθρου 1 οι οικονομικές 
προσφορές και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιμών από την Επιτροπή σε όλους τους 
συμμετέχοντες των οποίων αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 
στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται οι υπο-φάκελοι των οικονομικών προσφορών, αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Η αποσφράγιση του υπο-φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν και 
σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής με τη σύνταξη ενός 
πρακτικού. 

Οι αποσφραγίσεις των κυρίως φακέλων, καθώς και των υπο-φακέλων των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνονται σε δημόσιες συνεδριάσεις, 
ενώ η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις για λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση 
ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων, τόσο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, όσο και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και 
διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων και η ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 
Προσφορών επικυρώνονται με μία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή 
στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι συμμετέχοντες έχουν 
δικαίωμα υποβολής ένστασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίησή της.  
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η Επιχείρηση, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την 
παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4412/2016, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο 
σύνολο των υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και 
συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία, τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά παρακάτω. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 17 

Επιχείρησης, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 
Αξιολόγησης Προσφορών της Επιχείρησης. 
 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την ορθότητα και 
πληρότητα αυτών. 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής. 

 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με 
βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

Λi = 80 * (Βi / Βmax) + 20 * (Kmin/Ki) όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi η συνολική βαθμολογία που έλαβε ο κάθε υποψήφιος. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση 
τους, τα οποία παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. 
 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 
80% και της Οικονομικής Προσφοράς σε 20%. 
 
Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών (με συντελεστή βαρύτητας 80%) 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 
τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε 
κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς 
θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

A = σ1xΚρ1 + σ2xΚρ2.......σνxΚρν 

Όπου σ ο συντελεστής βαρύτητας του τεχνικού κριτηρίου, Κρ η βαθμολογία του τεχνικού 
κριτηρίου και Α o τελικός βαθμός αξιολόγησης της εκάστοτε τεχνικής προσφοράς. 

Στην περίπτωση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών η Επιχείρηση δύναται να ζητήσει 
εγγράφως διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς και μπορεί να λάβει υπόψη 
επεξηγήσεις που αφορούν την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες 
τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
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παράσχει την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου του. Αν οι διευκρινήσεις δεν κριθούν 
ως απολύτως ικανοποιητικές η προσφορά απορρίπτεται. 
 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
Το έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από 
τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και 
των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών. 
 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 
Διακήρυξης. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά µε το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής 
προσφοράς. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τεχνικές προσφορές που έλαβαν την 
ίδια βαθμολογία, ως ανάδοχος επιλέγεται ο υποψήφιος που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης 
(άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που έλαβαν 
την ίδια τεχνική αξιολόγηση. 
 
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια του πίνακα: 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 30% 

2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
30% 

3 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 40% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 
Για την αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων θα ληφθούν υπόψιν, πιο συγκεκριμένα,  τα 
κάτωθι: 
 
12.1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (30%) 
- Αξιολογείται η εμπειρία του διαγωνιζόμενου  σύμφωνα με την ανάληψη έργων παρόμοιας 
φύσης, τα οποία πιστοποιούνται  με την προσκόμιση συμβάσεων, ή/και βεβαιώσεων καλής 
εκτέλεσης, ή/και τιμολογίων που ανέλαβε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία τριετία. 
Η τυχόν διάθεση πέραν των σχετικών κριτηρίων εμπειρίας περί προϋπηρεσίας σε έργα 
παρόμοιας φύσης αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, 
θα θεωρηθούν υπερκάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου (σ. β. 15%). 
- Αξιολογείται η εξειδίκευση προσωπικού του διαγωνιζόμενου στις ειδικότητες: 
επαγγελματίες ηχολήπτες - ηλεκτρονικοί οπτικοακουστικών συστημάτων – φωτιστές, 
αδειοδοτημένοι ηλεκτρολόγοι. Η τυχόν διάθεση πέραν των σχετικών κριτηρίων εξειδίκευσης 
των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, θα θεωρηθούν υπερκάλυψη του συγκεκριμένου 
κριτηρίου (σ. β. 15%). 
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12.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (30%) 
Αξιολογείται η παροχή και η ποιότητα του ήχο-φωτιστικού εξοπλισμού, τεχνικοί πόροι, χρήση 
νέων τεχνολογιών (τεχνική αξία βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, έγγραφα 
πιστοποίησης ποιότητας, κατασκευαστές/brands εξοπλισμού, εγγυήσεις καλής λειτουργίας, 
κλπ.), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Η τυχόν παροχή εξοπλισμού καθώς 
και εξοπλισμού ποιότητας προδιαγραφών πέραν των σχετικών κριτηρίων των τεχνικών 
προδιαγραφών της μελέτης, θα θεωρηθούν υπερκάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
 
12.3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ -  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (40%) 
Αξιολογείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης-τεχνικής υποστήριξης του διαγωνιζόμενου. 
Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι αναλυτικοί χρόνοι εγκατάστασης εξοπλισμού μετά την παραλαβή σχετικής εντολής 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η τυχόν ανταπόκριση πέραν 
των σχετικών κριτηρίων της τεχνικής περιγραφής της μελέτης θα θεωρηθούν 
υπερκάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου (σ. β. 20%). 

- Η τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφής της μελέτης. Η επισήμανση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίηση της 
υπηρεσίας και η διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την άμεση επίλυσή τους 
πέραν αυτών της τεχνικής περιγραφής της μελέτης, θα θεωρηθούν υπερκάλυψη του 
συγκεκριμένου κριτηρίου (σ. β. 20%). 

 

Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς (με συντελεστή βαρύτητας 20%)  που 
αφορά το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων 
την υπηρεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η οικονομικότερη προσφορά από 
άποψη τιμής είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μικρότερη προσφερθείσα τιμή.  
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιχείρηση ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται και 
αποσφραγίζονται  από την αρμόδια Επιτροπή σε ημέρα που θα οριστεί από αυτήν ώστε να 
ενημερωθούν όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν: 
 
Α.1. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην 
υπεύθυνη δήλωση της επόμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
Α.2. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν καλύπτουν χρονικά και την περίοδο 
του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (έχει λήξει η ισχύς τους) απαιτείται 
επιπλέον να προσκομιστούν και πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών 
ασφάλισης που δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της  παραγράφου Γ) από τα οποία 
προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
Β.1. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσωρινός ανάδοχος 
ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
Β.2. Σε περίπτωση που το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν καλύπτει χρονικά και την περίοδο του 
χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (έχει λήξει η ισχύς του) απαιτείται 
επιπλέον να προσκομιστεί και πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 20 

ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων, το οποίο 
να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. Η 
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής.  

Δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί το πολύ τρεις  (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, 

ε) σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος  για το οποίο 
καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις. 

Ε’. Πιστοποιητικό, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή του, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους (οικείο επιμελητήριο ή 
ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους 
ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές 
του (αν δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική 
οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται το ειδικό επάγγελμα 
το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα 
απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν (π.χ καταστατικό κτλ.).  
 

ΣΤ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι: 

i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  

ii. Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή ούτε 
έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

iii. Δεν συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016. 
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Ζ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως π.χ. καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της 
εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ.). 
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να 
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 
διαγωνισμό. 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 (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.) προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. 
γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.), 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 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή σύμπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται 
αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τη σύμπραξη. 
 
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της 
προηγούμενης, υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στην  Επιχείρηση  την επελθούσα μεταβολή 
και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή 
συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 
Η. Πιστοποιητικό, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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 προσφορών. Σύμφωνα με την παρ.17 του άρθρου 376 του 
Ν.4412/2016, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Θ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του προσωρινού αναδόχου ότι κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των καθηκόντων του ευθύνεται αποκλειστικά για βλάβες ή ατυχήματα που μπορεί 
να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του από οποιαδήποτε αιτία, το οποίο σε κάθε 
περίπτωση δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης με την Επιχείρηση και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος 
για την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί και έχει υποχρέωση αποζημίωσης σε 
ζημιές που οι εργαζόμενοι αυτού προκαλούν σε πρόσωπα και σε πράγματα κατά την εκτέλεση 
του έργου τους.  

Ι. Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
και συγκεκριμένα, ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών των 
προσφερόντων να μην είναι μικρότερος του ποσού των Ευρώ εκατό δεκαεπτά 
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χιλιάδων επτακοσίων (€ 117.700,00). Προς απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος 
ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας του 
ή αποσπάσματα αυτών στην περίπτωση που η δημοσίευση απαιτείται από την κείμενη 
νομοθεσία, ή περιοδικές φορολογικές δηλώσεις, ή κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις. 

 
ΓΕΝΙΚΑ : 

1. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 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 του κράτους – 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται 
έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 
προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της 
υπογραφής.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία       
έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία 
διέπονται.  

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η Επιχείρηση μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 
και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή 
ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο 
σύνολο των υπηρεσιών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των υπηρεσιών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το 
άρθρο 75 του Ν. 4412/2016  η διαδικασία ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της Επιχείρησης για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.   

7. Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

8. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά τον τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο Ν. 
4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε 
σχετικά τα εξής: 

-Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κ.ο.κ.) για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  
-Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) 
ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
-Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016 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. 
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. 
-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 
 
9. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση 
της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
14.1. Ο αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 
κατακύρωσης υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Επιχείρησης σε χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών για να υπογράψει το συμφωνητικό.  
 
14.2. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο 
σύνολο των υπηρεσιών. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  
 
14.3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
και μέχρι την 31-12-2021, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν 
συμφωνίας των δύο μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω  διάρκεια, η 
Επιχείρηση δύναται να επεκτείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση 
του οικονομικού αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του 50% του αρχικού 
συμβατικού χρόνου, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειας, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
14.4. Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού ποσού και του συμβατικού αντικειμένου, 
η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
15.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
15.2. Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
15.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα  στοιχεία της 
παρ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, ήτοι: 
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 
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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, 
iα) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
15.4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και δύο 
(2) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
16.1. Στη συμβατική αξία των υπηρεσιών, εκτός του Φ.Π.Α., διενεργούνται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις  (και τα τέλη χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
16.2. Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη τιμή από τον ανάδοχο και 
καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο 
για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

16.3. Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάση των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαραίνει την Επιχείρηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 17:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
17.1. Η παραλαβή και καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, ενεργείται παρουσία της αρμόδιας 
επιτροπής της Επιχείρησης όπως προβλέπεται από το Ν. 4412/2016.  
 
17.2. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη, ή τη μερική απόρριψη 
αυτής, ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με 
τις προτάσεις της, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Επιχείρηση δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. 

17.3. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τις υποδείξεις και εντολές της Επιχείρησης 
και του επιβλέποντος τη σύμβαση. 
 
17.4. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής της Επιχείρησης. Η βεβαίωση ότι παρέλαβε η Επιχείρηση τις παραπάνω υπηρεσίες 
και ότι αυτές εκτελέσθηκαν άρτια και εμπρόθεσμα θα αποδεικνύεται με πρωτόκολλο της 
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών. 
 
17.5. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
επικαλούμενος λόγους ανωτέρας βίας. 
 
17.6. Ο ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί ευθύνες τρίτων μέχρι την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 
 
17.7. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης η Επιχείρηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβαίνει 
σε ελέγχους για την διαπίστωση της σωστής εκτέλεσης της υπηρεσίας σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
18.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο των 
υπηρεσιών. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€) µε την κατάθεση όλων των απαραίτητων 
παραστατικών από τον ανάδοχο και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις 
όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από την Επιχείρηση. Στην πληρωμή γίνονται όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις. 
 
18.2. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 
για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παράδοση και την υπογραφή του 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη 
σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε, γίνουν όλες οι από τις 
κείμενες διατάξεις κρατήσεις. 
 
18.3. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συμφωνητικού και να παραδίδει 
εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Επιχείρηση προκειμένου να 
εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 
 
18.4. Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική 
εξόφληση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά 
με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται 
η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Επιχείρησης.  
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ   
 
20.1. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Η Επιχείρηση δικαιούται να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σε περίπτωση που ο τελευταίος παραβιάσει όρο ή όρους της 
παρούσας διακήρυξης ή της σχετικής εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Η κήρυξη οικονομικού 
φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.  
 
20.2. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ανάλογα με τη φύση της παράβασης, η Επιχείρηση δύναται 
να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία και να επιβάλλει τις κυρώσεις 
που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
21.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Επιχείρησης, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.  
 
21.2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών. 
 

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 27 

21.3. Η ένσταση κατά πράξης της Επιχείρησης υποβάλλεται ενώπιον της Επιχείρησης, η 
οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει 
και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ανωτέρω νόμου. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η Επιχείρηση 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Επιχείρησης, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις, κλπ. για το 
διαγωνισμό το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Επιχείρηση, το αργότερο τέσσερις (4) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
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. Τονίζεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, 
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 
προσφορά και τα  στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α’34). 
 
ΑΡΘΡΟ 25: ΓΛΩΣΣΑ 
 
25.1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  
 
25.2. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
25.3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
25.4. 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 05.10.1961, που κυρώθηκε με το N. 
1497/1984 (Α’188). 
 
25.5. Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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25.6. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
 
25.7. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην Ελληνική. Κάθε μορφής επικοινωνία με την Επιχείρηση, καθώς και μεταξύ 
αυτής και των οικονομικών φορέων και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι  οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 
όπως ισχύει, β) οι όροι της σύμβασης, της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής τεχνικής 
μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016).  
 
Σε περίπτωση διαφωνιών πρέπει η φιλική συμφωνία να έχει την τελική υπεροχή. Σε 
περίπτωση δε, μη επίλυσης των διαφωνιών αυτών με φιλικό διακανονισμό, για την επίλυσή 
τους είναι αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Νικόλαος Σ. Πέππας 

 

 

 

 

Συνημμένα: 1.Παράρτημα Α’:  «Η υπ’αριθ. 23/2021 τεχνική μελέτη της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου» 
2.Παράρτημα B’ :   «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» 
3.Παράρτημα Γ’: «Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς» 
4.Παράρτημα Δ’: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ.4 του  Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ.  3698/τ.Β’/16-11-2016) 
 

NIKOLAOS PEPPAS
Digitally signed by NIKOLAOS 
PEPPAS 
Date: 2021.05.28 14:24:14 +03'00'

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 29 

Παράρτημα Α’:  Η υπ’ αριθ. 23/2021 Τεχνική Μελέτη της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

TEXNIKH ΜΕΛΕΤΗ 
 

«Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για  
αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. εκδηλώσεις» 

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

  
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

Μαρούσι 
Μάϊος, 2021 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ηχητικής 

και φωτιστικής κάλυψης για 
αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 72.974,00 

Κ.Α.Ε. : 10-6471.010 
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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει τη δαπάνη που αφορά την παροχή υπηρεσιών 
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για την τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης 
αθλητικών-πολιτιστικών-καλλιτεχνικών κλπ. εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών δράσεων 
(π.χ. συναυλίες, παραστάσεις, αγώνες, φεστιβάλ, κλπ.) της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (η «Επιχείρηση»). Η εν λόγω δαπάνη συντελεί 
καθοριστικά στην εκπλήρωση του σκοπού της Επιχείρησης, που είναι η παροχή 
πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προς τους πολίτες του 
Δήμου Αμαρουσίου. 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της (Φ.Ε.Κ. 3329/τ.Β’/22-09-2017), όπως έχει 
συμπληρωθεί και ισχύει, σκοπός της Επιχείρησης είναι, μεταξύ άλλων: 
«– Η ανάληψη δράσεων ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα για τη 
διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ, 
αγώνων και άλλων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για 
την προώθηση των πολιτιστικών αγαθών και του τοπικού πολιτισμού, των αθλητικών 
δραστηριοτήτων και διοργανώσεων και για την εν γένει πνευματική και αθλητική 
καλλιέργεια και ψυχαγωγία των πολιτών. 
– Η διαμόρφωση, εισήγηση, διοργάνωση, υποστήριξη της υλοποίησης και 
συστηματική ενημέρωση των δημοτών των προαναφερθέντων εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων.» 
Στα ανωτέρω πλαίσια, στρατηγική της Επιχείρησης είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών και 
αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων που θα προάγουν ακόμη περισσότερο τον 
πολιτισμό και αθλητισμό στο Δήμο Αμαρουσίου. Στόχος είναι η μύηση των δημοτών 
στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, η ανάπτυξη των πολιτιστικών και αθλητικών 
αξιών και η καλλιέργεια του πολιτιστικού και αθλητικού πνεύματος, μέσα από την 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες.  
 
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3, περίπτ. α, του άρθρου 158, του Ν. 3463/2006, 
πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας θεωρούνται υποχρεωτικές και μπορεί 
να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή 
δαπανών, που αφορούν, μεταξύ άλλων, εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως 
πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και 
συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την 
εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και 
οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των 
κατοίκων του. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ηχητικής 

και φωτιστικής κάλυψης για 
αθλητικές - πολιτιστικές  κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2021 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1, του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016), όπως ισχύει, περ.1: «Ως αναθέτουσες αρχές νοούνται 
το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου….», ενώ 
σύμφωνα με την περ.4 του ιδίου άρθρου και της ιδίας παραγράφου, ορίζεται ότι: 
«Ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της 
κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό 
χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο 
ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό 
συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις 
κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς 
δημοσίου δικαίου».  
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και του γεγονότος ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και τεχνικό εξοπλισμό που δεν διαθέτει η Επιχείρηση, 
κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε ανεξάρτητο οικονομικό φορέα της παροχής 
υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, για την τεχνική υποστήριξη 
υλοποίησης των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων, στο πλαίσιο 
εκπλήρωσης των καταστατικών σκοπών της Επιχείρησης.  
 
Για το σκοπό αυτό, έχει εγγραφεί στη 2η αναμόρφωση του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021 η παρακάτω πίστωση: 

Κωδικός Τίτλος Πίστωση (€) 

10-6471.010 
Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής 

κάλυψης για αθλητικές-πολιτιστικές κλπ. 
εκδηλώσεις 

74.400,00 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε ποσό € 72.974,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αφορά στο διάστημα μέχρι 31-12-
2021 από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής σύμβασης ανάθεσης 
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
 
Επειδή η εκτιμώμενη καθαρή αξία της σύμβασης δεν ξεπερνάει το ποσό των Ευρώ 
εξήντα χιλιάδων (€ 60.000,00) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., η Επιχείρηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», θα προσφύγει στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με τη 
δημοσίευση απλοποιημένης προκήρυξης που θα δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 
Μαρούσι, 24-05-2021 

 

Ο Συντάξας 
 

Γεώργιος Σκαλιώτης 
(ΔΕ Διοικητικού Β’)  

  Ο Διευθυντής της Επιχείρησης 

 
            Γιώργος Κ. Κωνσταντόπουλος 

(ΠΕ Διοικητικού Α) 

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 

 
 

 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Σκοπός της τεχνικής περιγραφής είναι να καθοριστούν πλήρως οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του τεχνικού αντικειμένου της εν λόγω ανάθεσης και να καταγραφεί 
τι θα περιλαμβάνει κάθε πακέτο-ομάδα εξοπλισμού και σε τι είδους εκδηλώσεις θα 
χρησιμοποιηθεί, για την καλύτερη επίτευξη των ετήσιων αναγκών της Επιχείρησης.  
 
Γενικοί Όροι-Προδιαγραφές 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν προσωπικό με τις 
κατάλληλες ειδικότητες όπως ενδεικτικά, επαγγελματίες ηχολήπτες, ηλεκτρονικούς 
οπτικοακουστικών συστημάτων, ηλεκτρολόγους, φωτιστές, κλπ. και να έχουν 
προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες. Κατά την ημέρα της εκάστοτε 
εκδήλωσης, πρέπει να είναι παρών ο ανάδοχος με ηχολήπτη του, ο οποίος θα έχει 
τη σχετική εμπειρία και θα αναλάβει να λειτουργήσει το εκάστοτε πακέτο 
εξοπλισμού. 
 
Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιχείρηση και αφορά η παρούσα ανάθεση είναι 
κυρίως μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, 
παρουσιάσεις, ομιλίες, συνέδρια, εκθέσεις, διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με 
τοπικούς πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, εκδηλώσεις των ερασιτεχνικών 
καλλιτεχνικών τμημάτων του Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού, αθλητικές εκδηλώσεις, 
όπως αγώνες, τουρνουά και επιδείξεις, διάφορες εορτές και παγκόσμιες ημέρες-
αφιερώματα (π.χ. εορτασμός 15ης Αυγούστου, παγκόσμια ημέρα μουσείων, κλπ.) 
και το καλοκαιρινό φεστιβάλ, καθώς και τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Οι 
ακριβείς ημερομηνίες των εκδηλώσεων ορίζονται κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Εντολή 

Πριν από κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση θα αποστέλλεται στον ανάδοχο από 
την Επιχείρηση, σε εύλογο χρονικό διάστημα ΕΝΤΟΛΗ στην οποία θα αναφέρονται 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. είδος εκδήλωσης και αντίστοιχο πακέτο 
εξοπλισμού, ημερομηνία και ώρα, τόπος προορισμού, κλπ.). Ιδιαίτερη προσοχή και 
έμφαση θα δίνεται στη συμπλήρωση των παρατηρήσεων της εντολής για το είδος 
και τις ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ώστε να αναγνωρίζονται 

 

 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ηχητικής 
και φωτιστικής κάλυψης για 

αθλητικές - πολιτιστικές  κλπ. 

εκδηλώσεις 
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έγκαιρα οι τυχόν ιδιαιτερότητες. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε εκδήλωση 
χωρίς σχετική εντολή από την Επιχείρηση. 
 
 
Μεταφορά Εξοπλισμού  
 
Η μεταφορά του εξοπλισμού θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου, ώστε 
να διασφαλίζεται η τήρηση των προγραμματισμένων χρόνων. Ο ανάδοχος είναι 
μοναδικός υπεύθυνος για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και 
παραλαβή/απομάκρυνση μετά το πέρας της κάθε εκδήλωσης, καθώς και την 
ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού του. 
 
Ματαίωση – Ακύρωση Εκδηλώσεων 
 
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης των εκδηλώσεων για λόγους ανωτέρας βίας, 
(π.χ. δημόσια υγεία, καιρικά φαινόμενα, ασθένεια καλλιτέχνη, κλπ.), αυτές θα 
πραγματοποιούνται σε νεότερη ημερομηνία, την οποία θα συμφωνήσουν τα μέρη, 
ενώ ισχύ έχουν όλοι οι όροι της παρούσας μελέτης.  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : 

 
Παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά η ειδική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού του 
κάθε πακέτου, καθώς και επιπλέον τυχόν απαιτήσεις για κάθε ομάδα-πακέτο 
εξοπλισμού ανάλογα με το είδος των εκδηλώσεων.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ i  
 
Κλειστός-εσωτερικός χώρος για ομιλίες, παρουσιάσεις, εκθέσεις, κλπ. 
χωρίς φωτισμό.  
To πακέτο εξοπλισμού i’ αφορά σε ομιλίες ή εκδηλώσεις σε μικρούς-κλειστούς 
χώρους ή και σε ανοιχτούς, όπου απαιτείται απλά μουσική υπόκρουση και ηχητική 
υποστήριξη ομιλίας. Στις παραπάνω εκδηλώσεις δεν απαιτείται φωτιστική κάλυψη 
και ιδιαίτερος εξοπλισμός.  
Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 1 ώρα πριν 
την έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος. 
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.  
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, 
χρεώνεται με το 50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης.   
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου High-power, passive two-way 
system με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως με ισχύ 
RATED POWER τουλάχιστον 400W AES και 1.600W peak, 
DISPERSION 80° H x 50° V  με τα απαραίτητα ενισχυτικά, 
προσέσορες, καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για 
τη σωστή λειτουργία τους  

 
 

έως 4 

Μικροφωνική κονσόλα 8 ch.                                                          1 

CD player μονό με mp3  (για play back)                                                                                                                                                         1 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, ψηφιακά (πομπός και δέκτης) νέας 
τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ 
τους ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο παρεμβολών                                                                                 

 
2 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου laptop                                                                                    1 

Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής 
ρεύματος - Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS 

 
1 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα βάσεις, αναλόγια, 
καλώδια, βύσματα κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους 
τους κανόνες ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη 
από ηχολήπτη για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης 

 

 

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 1 ημέρα.                                                                                                 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Εκδήλωση 
Αριθμός 

εκδηλώσεων  Αριθμός προβών 
 

Back Line 

Εκθέσεις ζωγραφικής 
στην Ολυμπιακή 

Δημοτική Πινακοθήκη             1 - 
- 

Παρουσίαση Τμημάτων 
Εναλλακτικής 

Γυμναστικής   1 
- - 

Βραδιά Σκακιού  1 
- - 

Εκδήλωση με προβολή 
από τα Τμήματα 

Δημιουργικής Γραφής 
και Υποκριτικής στο 

Φακό 1 
- - 

Έκθεση τμημάτων 
Φωτογραφίας  1 

- - 

Έκθεση τμημάτων 

Αγιογραφίας Ενηλίκων 1 
- - 

ΣΥΝΟΛΟ  6 
- - 
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ΟΜΑΔΑ B’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ii’ 
 
To πακέτο εξοπλισμού ii’ αφορά στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε μεσαίους 
κλειστούς χώρους ή μικρούς ανοιχτούς όπου απαιτείται ηχητική κάλυψη για μουσικά 
σχήματα, με μέγιστη απαίτηση έως 8 ηχεία, με 2 μικρόφωνα ομιλίας και μουσική 
υπόκρουση. 
Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με 
την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί 
φωτιστικός εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του 
ποσού της εργασίας. 
Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 ώρες πριν 
την έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος και η πρόβα του μουσικού σχήματος. 
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.  
 
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται 
με το 50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία 
της Επιχείρησης.   
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου High-power, passive two-way 
system με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως με ισχύ 
RATED POWER τουλάχιστον 400W AES και 1.600W peak, DISPERSION 
80° H x 50° V  με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, 
βάσεις ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους 

 
 
4 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου laptop 1 

Μικροφωνική  ψηφιακή κονσόλα 16 CH με ΒΟΧ 1 

Μόνιτορς Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου Two-way, bi-amp, Coaxial 
Differential Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής 
χρήσεως με ελάχιστη ισχύ RATED POWER LF: 550W AES, 2200W peak 
/ HF: 80W AES, 320W peak DISPERSION 60-30° horizontal, 70° vertical 
με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, 
κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους 

4 

CD player μονό με mixer και mp3                                                                                                                                                                                                 2 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, ψηφιακά (πομπός και δέκτης) νέας 
τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ τους 
ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο παρεμβολών                                                                               

3 

Σταθερά μικρόφωνα                                        Έως 16 

Μικρόφωνα κεφαλής  Έως 4 

Γραμμές για όργανα                                        Έως 16 

Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής ρεύματος 
- Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS 

1 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα βάσεις, αναλόγια, καλώδια, 
βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες 
ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την 
ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη από ηχολήπτη για τη 
μουσική επένδυση της εκδήλωσης. 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ   
                      

                               ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Led Par τουλάχιστον 18Χ3 σε βάσεις έως 5μ. 8 

Κονσόλα ή πρόγραμμα φωτισμού σε pc  1 

 

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 1 ημέρα. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

 
 
ΟΜΑΔΑ Γ’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ iii 
 
Ανοιχτός-υπαίθριος χώρος  
To πακέτο εξοπλισμού iii’ αφορά σε εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους, όπου απαιτείται 
και μουσική υπόκρουση. 
Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 1 ώρα πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος. 
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.  
Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με 
την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί 
φωτιστικός εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του 
ποσού της εργασίας. 
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται 
με το 50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία 
της Επιχείρησης.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκδήλωση 

Αριθμός 

εκδηλώσεων  

Αριθμός 

προβών 

 

Back - Line 

Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων με 

Πολιτιστικoύς Συλλόγους 

Αμαρουσίου με μουσική υπόκρουση 
και χορευτικά (ενδεικτικά 

αναφέρονται οι σύλλογοι Ποντίων, 
Ηπειρωτών, Κρητών, κλπ.)  3 3 - 

Εκδήλωση τμημάτων παραδοσιακών 

χορών Κέντρου Τέχνης και 
Πολιτισμού 1 - - 

Κοπή πίτας της Επιχείρησης  1 - - 

ΣΥΝΟΛΟ  5 3 
 
 

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 37 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου High-power, passive two-way 
system με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως με ισχύ 
RATED POWER τουλάχιστον 400W AES και 1600W peak, DISPERSION 
80° H x 50° V  με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, 
βάσεις ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους 

 
 
6 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου laptop 1 

Μικροφωνική ψηφιακή κονσόλα 32 CH με ΒΟΧ 1 

Μόνιτορς Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου μόνιτορ με ανθεκτική 
ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως  με τα απαραίτητα ενισχυτικά, 
προσέσορες, καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη 
σωστή λειτουργία τους 

6 

CD player μονό με mixer και mp3                                                                                                                                                                                                 2 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, ψηφιακά (πομπός και δέκτης) νέας 
τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ τους 
ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο παρεμβολών                                                                                 

4 

Σταθερά μικρόφωνα                                        16 

Μικρόφωνα κεφαλής  4 

Γραμμές για όργανα                                        32 

Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής ρεύματος- 
Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS 

1 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα βάσεις, αναλόγια, καλώδια, 
βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες 
ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την 
ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη από ηχολήπτη για τη 
μουσική επένδυση της εκδήλωσης. 

 

 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ   
                      
                               ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Led Par τουλάχιστον 18Χ3 σε βάσεις έως 5μ. 8 

Kονσόλα ή πρόγραμμα φωτισμού σε pc 1 

 

Το σύνολο των γραμμών θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για όργανα, 
είτε για μικρόφωνα. 
Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 1 ημέρα. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 

Εκδήλωση Αριθμός εκδηλώσεων 

Αριθμός 

προβών 

 

Back - Line 

Τελετή Αφής Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου με τη συμμετοχή 

ορχηστρικών συνόλων του 
Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου 1 1 

 

Εκδηλώσεις εορτασμών & 
αφιερώματα σε Παγκόσμιες 

ημέρες  4 4 

 

 
 

4 

ΣΥΝΟΛΟ 5 5 
 

4 
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ΟΜΑΔΑ Δ’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ iv 
 
Ανοικτός-υπαίθριος ή μεγάλος εσωτερικός χώρος  
To πακέτο εξοπλισμού iv’ αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες που πραγματοποιούνται σε 
υπαίθριους χώρους ή σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ηχητική 
κάλυψη για μουσικά σύνολα ή / και θεατρικές παραστάσεις με μέγιστη απαίτηση έως 6 
μόνιτορ. Ενδέχεται να συμμετέχει και 40μελής χορωδία. Απαιτούνται τουλάχιστον 2 
μικρόφωνα ομιλίας και μουσική υπόκρουση. 
Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 ώρες πριν 
την έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος και η πρόβα του μουσικού σχήματος. 
Η ποσότητα ανά είδος μικροφώνων (δυναμικά/πυκνωτικά) που απαιτούνται για την κάθε 
εκδήλωση, θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης.  
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της 
Επιχείρησης και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 
Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με 
την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί 
φωτιστικός εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του 
ποσού της εργασίας. 
Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται 
με το 50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία 
της Επιχείρησης. 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 
                                                        ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Ηχεία LINE ARRAY τύπου Three-way, bi-amp line array element 
Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα επαγγελματικής χρήσεως τα 
οποία να αποτελούνται τουλάχιστον από: DRIVERS LF: 2 τεμ. x 10” , 
MF: 2 τεμ. x 5” και HF: 4 τεμ. x 0.7” και να έχουν ελάχιστη διασπορά 
(DISPERSION) 100º horizontal (-6dB), 130º horizontal (-10dB) 10° 
vertical και MAXIMUM SPL τουλάχιστον 135dB peak Calculated at 1 
metre μαζί με (4) τεμάχια υπογουόφερ 2Χ18 ιντσών τύπου TYPE 
Hybrid horn/reflex subwoofer με ισχύ τουλάχιστον RATED POWER 
3.000W AES, 12.000W peak και MAXIMUM SPL 148dB peak (at 1m 
half space). Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να αναπαράγει όλο 
το ακουστικό φάσμα συχνοτήτων και να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα (ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις, κλπ.) για τη 
σωστή λειτουργία του 

 
 
 
 

 
 

8 

Μόνιτορς Ηχεία δεκαπέντε (15) ιντσών τύπου Two-way, bi-amp, 
Coaxial Differential Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα 
επαγγελματικής χρήσεως με ελάχιστη ισχύ RATED POWER LF: 550W 
AES, 2200W peak / HF: 80W AES, 320W peak DISPERSION 60-30° 
horizontal, 70° vertical με τα απαραίτητα ενισχυτικά, προσέσορες, 
καλώδια, βάσεις ανυψώσεως, κλπ. που απαιτούνται για τη σωστή 
λειτουργία τους 

 
 
 
8 

Σετ με απαραίτητα καλώδια παροχής ρεύματος, μπαλαντέζες, κτλ. 
καθώς και ανάλογοι πιστοποιημένοι φορητοί πίνακες διανομής 
ρεύματος - Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS  έως 48 
μέτρα 

1 

 
Μικροφωνική ψηφιακή κονσόλα 32 CH με ΒΟΧ 

 
        1  
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ΣΕΤ CD players 2 τεμάχια τύπου pioneer CDJ-2000 nexus2 ή 
ισοδύναμων προδιαγραφών και 1 τεμάχιο μίκτης τύπου pioneer DJM 
900 NEXUS 2 ή ισοδύναμων προδιαγραφών                                                                                                                                                                                  

 
1 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, τέσσερα (4) τεμάχια, ψηφιακά (πομπός 
και δέκτης) νέας τεχνολογίας συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες 
κεραίες και σπλίτερ τους ώστε να μην υπάρξει κανένα ενδεχόμενο 
παρεμβολών κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Να αναφερθεί ο 
τύπος των μικρόφωνων και να δοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
από τον κατασκευαστή τους για τις συχνότητες λειτουργίας τους οι 
οποίες πρέπει να έχουν εύρος τουλάχιστον 319 MHz. Να κατατεθεί μαζί 
με την τεχνική προσφορά το πρωτότυπο φυλλάδιο του εργοστασίου 
κατασκευής του μικροφώνου ώστε να εξακριβωθούν τα παραπάνω. 
Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης του από την επίσημη 
σελίδα του εργοστασίου κατασκευής του συστήματος στο διαδίκτυο. 
Να γραφεί η ηλεκτρονική διεύθυνση                                 

 
 
 
 
 
 
6 

Σταθερά μικρόφωνα (δυναμικά και πυκνωτικά) έως 16 

Μικρόφωνα κεφαλής  έως 4 

Μικρόφωνα πέτου έως 4 

Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα βάσεις, αναλόγια, 
καλώδια, βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πληροί όλους 
τους κανόνες ασφαλείας και να φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων. Υποστήριξη από ηχολήπτη 
για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης. 

 

Γραμμές για όργανα                                        Έως 32 

 
Το σύνολο των γραμμών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για όργανα, 
είτε για μικρόφωνα. Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων. 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 

                                 ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ 

Το ΣΕΤ με το σύστημα φωτισμού πρέπει να αποτελείται από 
τουλάχιστον 16 κινητές κεφαλές από τις οποίες οι 8 να είναι τύπου 
beam ατέρμονο 360 μοίρες με λάμπα led νέας τεχνολογίας, οι 4 τύπου 
spot με λάμπα 15r νέας τεχνολογίας και οι 4 τύπου led wash zoom, 12 
led par 64 rgb, 12 par 64 τουλάχιστον 500w/τεμάχιο, 2 four-light, 1 
κανόνι παρακολούθησης 2.000w και 2 τεμ καπνοί τύπου ΗΑΖΕR. Όλα 
τα παραπάνω να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για τη σωστή 
λειτουργία του (πίνακες ρεύματος, καλώδια, dimmer rack, βάσεις 
στήριξης, πιστοποιημένη εξέδρα 2Χ2 για στήριξη κανονιού 
παρακολούθησης, κλπ.). 
Να αναφερθεί η εμπορική ονομασία των κινητών κεφαλών (beam, 
spot, wash) που θα προσφερθούν και να κατατεθούν επί ποινή 
αποκλεισμού τα πιστοποιητικά CE για κάθε τύπο κινούμενης κεφαλής. 
 

 
 
 
 
 
1 

Η κονσόλα φωτισμού πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δύο 
οθόνες αφής, 40 playback masters, 20 πλήκτρα macros, και 8 dmx 
γραμμές (μέχρι 16). Λειτουργικό τύπου TITAN ή ισοδύναμο. 

1 

Να υπάρχουν οι αντίστοιχες βάσεις για τη στήριξη των εξοπλισμών.  

 
Αντίστοιχες βάσεις φωτιστικών ύψους τουλάχιστον 6,5 μέτρων, καθώς και τα 
απαραίτητα frames. 
 
Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 2 ημέρες. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Εκδήλωση Αριθμός εκδηλώσεων 

Αριθμός 

προβών 

 

Back - Line 

Συναυλίες  Συνόλων 
Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου 2 1 

 

 
2 

Συναυλία τμημάτων 

Εκκλησιαστικής Μουσικής 1  

 

Χορευτική παράσταση 
τμημάτων ρυθμικής & 

μπαλέτου με ζωντανή μουσική 
από τα σύνολα του Δημοτικού 

Ωδείου  1  

 
 

 
1 

Θεατρική παράσταση 
τμημάτων ενηλίκων με  

ζωντανή μουσική από τα 
σύνολα του Δημοτικού Ωδείου 1 1 

 
 

 
1 

Θεατρικές Παραστάσεις  4 4 2 

ΣΥΝΟΛΟ 9 6 

 

6 

 

ΟΜΑΔΑ E’: ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ v’  

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  

Tο πακέτο εξοπλισμού v’ αφορά τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ «Καλοκαίρι στο Μαρούσι 
2021» και της μεγάλης Χριστουγεννιάτικης συναυλίας, στις οποίες απαιτείται εξοπλισμός 
για υπαίθριους χώρους, ή για πολύ μεγάλους εσωτερικούς χώρους.  
Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 ώρες πριν 
την έναρξη της κάθε εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός 
έλεγχος και η πρόβα του μουσικού σχήματος. 
Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης 
και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 
Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με 
την αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί 
φωτιστικός εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του 
ποσού της εργασίας. 
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ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

 
ΤΜΧ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Ηχεία  LINE  ARRAY 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Three-way,  bi-amp  line  array  
element Dispersion με ανθεκτική ξύλινη καμπίνα 
επαγγελματικής χρήσεως τα οποία να αποτελούνται 
τουλάχιστον από: DRIVERS LF: 2 τεμ. x 10” , MF: 2 τεμ. x 5” 
και HF: 4 τεμ. x 0.7” και να έχουν ελάχιστη διασπορά 
(DISPERSION) 100Ί horizontal (-6dB), 130Ί horizontal (-
10dB) 10° vertical και MAXIMUM SPL τουλάχιστον 135dB 
peak Calculated at metre μαζί με τουλάχιστον (9) τεμάχια  
υπογουόφερ  2Χ18 ιντσών τύπου TYPE Hybrid horn/reflex 
subwoofer με ισχύ τουλάχιστον RATED POWER 3000W AES, 
12.000W peak και MAXIMUM SPL 148dB peak at 1m half 
space.  
Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να αναπαράγει όλο το  
ακουστικό  φάσμα  συχνοτήτων  και  να  περιλαμβάνει  όλα  
τα απαραίτητα (ενισχυτικά, προσέσορες, καλώδια, βάσεις, 
κλπ.) για τη σωστή λειτουργία του σύμφωνα με το τεχνικό 
φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευής του το οποίο πρέπει 
να επισυναφθεί απαραίτητα στον φάκελο τεχνικής 
προσφοράς μαζί με το CE. 

24 τεμ. δορυφόροι + 
9  τεμ. subs 

HXEIA ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ left – right:  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ SUBS. 

6 τεμ. δορυφόροι + 
2 τεμ. subs 

Πιστοποιημένοι  φορητοί  πίνακες  διανομής ρεύματος  -  
Προστατευτικά  καλωδίων  τύπου  CABLECROSS  έως  48 
μέτρα. 

1 σετ 
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Ψηφιακές κονσόλες με επιφάνεια λειτουργίας τουλάχιστον: 
28 faders με κατά ελάχιστο 64 κανάλια εισόδου και 27 
κανάλια εξόδου. Να διαθέτουν τουλάχιστον 56 mic/line 
προενισχυτές (48 στο I/O rack, 8 στην επιφάνεια ελέγχου), 8 
VCAs, 6 POPulation Groups, 192 MCA groups, 32 συνολικά 
αναλογικές εξόδους, (16 στο I/O rack, 16 στην επιφάνεια 
ελέγχου), 2 AES3 inputs, 3 AES3 outputs, 6 AES 50 I/O 
ports για δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε ψηφιακή 
κονσόλα και επέκταση  Ι/Ο.  Λεπτομερής  περιοχή  καναλιού  
με  όλα  τα ρυθμιστικά, 6 multi channel επεξεργαστές effects, 
μέχρι 28 γραφικά EQ  31  περιοχών.  Οθόνη  15’’  Daylight  –  
Viewable  με  έξοδο  DVI, Surround panning (5.1, Quad, 
LCRS). Αυτοματισμό με δυνατότητα αποθήκευσης  1.000  
scenes.  Επεξεργασία  96  kHz-24bit,  40-bit floating point 
DSP, latency management 3 επιπέδων, off line editor, Linux 
operator system, τηλεχειρισμός σε βασικές λειτουργίες μέσω 
iPad. Εφεδρικό  καλώδιο  AES50  για  audio,  2  τροφοδοτικά  
(1 εφεδρικό),  με  όλα  τα  απαραίτητα  για  τη  σωστή  
λειτουργία  τους. 
Στην τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου θα πρέπει να 
αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής της κονσόλας. 

2 τεμάχια 
 
 

ΣΕΤ  CD  players  2  τεμάχια  τύπου  pioneer  CDJ-2000  
nexus2  ή ισοδύναμων προδιαγραφών και 1 τεμάχιο μίκτης 
τύπου pioneer DJM 900 NEXUS 2 ή ισοδύναμων 
προδιαγραφών. 

1 

Ασύρματα μικρόφωνα χειρός, τέσσερα (4) τεμάχια, ψηφιακά 
(πομπός και  δέκτης)  νέας  τεχνολογίας  συνοδευόμενα  από  
τις  αντίστοιχες κεραίες και σπλίτερ τους ώστε να μην υπάρξει 
κανένα ενδεχόμενο παρεμβολών  κατά  τη  διεξαγωγή  της  
εκδήλωσης.  Να  αναφερθεί  ο τύπος των μικρόφωνων και να 
δοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή 
τους για τις συχνότητες λειτουργίας τους οι οποίες πρέπει να 
έχουν εύρος τουλάχιστον 319 MHz. Να κατατεθεί μαζί  με  
την  τεχνική  προσφορά  το  πρωτότυπο  φυλλάδιο  του 
εργοστασίου κατασκευής του μικροφώνου ώστε να 
εξακριβωθούν τα παραπάνω. Επίσης να υπάρχει η 
δυνατότητα επαλήθευσης του από την επίσημη σελίδα του 
εργοστασίου κατασκευής του συστήματος στο διαδίκτυο. Να 
γραφεί η ηλεκτρονική διεύθυνση 

6 

Σταθερά μικρόφωνα (δυναμικά και πυκνωτικά) 

16 
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Σύστημα διαχείρισης – μετατροπής και μεταφοράς σημάτων 
από σημείο σε σημείο μέσω 2 οπτικών ινών για την 
διασύνδεση πολλών συσκευών ήχου, εικόνας, δεδομένων και 
επικοινωνίας του κεντρικού ελέγχου με το stage ώστε να 
προσφέρεται η μέγιστη ευελιξία και το χαμηλό κόστος στην 
εναλλαγή συσκευών που απαιτούνται στα festival, η 
αποφυγή των πολλών καλωδίων που θα περνούν μέσα από 
τον κόσμο και της ευελιξία στις διαφορετικές επιλογές 
συσκευών σύμφωνα με τις διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις 
για την εκπλήρωση των αναγκών κάθε εκδήλωσης. Να 
αναφερθεί επί ποινή αποκλεισμού ο τύπος της συσκευής 
που θα χρησιμοποιηθεί  και να επισυναφθεί το τεχνικό 
φυλλάδιο και το CE. 

1 σετ 

Στο  χώρο  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  διαθέσιμα  βάσεις,  
αναλόγια, καλώδια, βύσματα, κλπ. Η εγκατάσταση θα πρέπει 
να πληροί όλους τους   κανόνες   ασφαλείας   και   να   φέρει   
όλα   τα   απαραίτητα πιστοποιητικά για την ασφάλεια των 
παρευρισκόμενων. Υποστήριξη από ηχολήπτη για τη μουσική 
επένδυση της εκδήλωσης. 

Σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις  

 
Το σύνολο των γραμμών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για 
όργανα, είτε για μικρόφωνα. Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 

1. Το σύστημα φωτισμού πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 70 κινητές 
κεφαλές από τις οποίες οι: 

- 16 να είναι τύπου beam ατέρμονο 360 μοιρών με λάμπα led νέας 
τεχνολογίας 

- 16 τύπου spot με λάμπα 15r νέας τεχνολογίας  
- 16 τύπου led wash pixel εφέ zoom ατέρμονο 360 μοιρών 
- 16 κινούμενες μπάρες 1 μέτρου με Ζοοm 
- 6 κινούμενες κεφαλές Led profile 

και επίσης από:  
- 12 led par 64 rgb, 12 par 64 τουλάχιστον 500w/τεμάχιο, 4 fourlight led ,2 

κανόνια παρακολούθησης 2.000w και 2 τεμ. καπνοί τύπου ΗΑΖΕR 
τουλάχιστον 800w.  

Όλα τα παραπάνω να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του 
(πίνακες ρεύματος, καλώδια, dimmer rack, βάσεις στήριξης, πιστοποιημένη εξέδρα 
2Χ2 για στήριξη κανονιού παρακολούθησης, κλπ.).  
Να αναφερθεί η εμπορική ονομασία των κινητών κεφαλών 
(beam,spot,wash,bars,profile) που θα προσφερθούν και να κατατεθούν επί 
ποινή αποκλεισμού τα πιστοποιητικά CE για κάθε τύπο κινούμενης κεφαλής.  

2. Η κονσόλα φωτισμού πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από: 2 οθόνες 
αφής, 40 playback masters, 20 πλήκτρα macros, και 8 dmx γραμμές (μέχρι 
16). Λειτουργικό τύπου TITAN ή ισοδύναμο.  

3. Το κανόνι παρακολούθησης να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο ύψος 
απέναντι από τη σκηνή πάνω σε πιστοποιημένη εξέδρα 2 Χ 2 τ.μ. 

Μέγιστος χρόνος εγκατάστασης κατόπιν της σχετικής εντολής : 2 
ημέρες. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Εκδήλωση Αριθμός εκδηλώσεων 

Αριθμός 

προβών 

Back Line 

Φεστιβάλ Δήμου 

Αμαρουσίου «Καλοκαίρι 

στο Μαρούσι 2021»  7  

 

 

7 

Χριστουγεννιάτικη 

Συναυλία 1  

 

1 

 
 

Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις είναι στεγασμένοι και 
ασκεπείς και ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθοι: 

 Το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου 
 Η Ολυμπιακή Δημοτική Πινακοθήκη 
 Η Βορέειος Δημοτική Βιβλιοθήκη 
 Το Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου 
 Η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αμαρουσίου 
 Η αίθουσα εκδηλώσεων «ΤΟΛ» εντός της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμιστών & 

Αγγειοπλαστών  
 Ο χώρος εκδηλώσεων του Αίθριου Θεάτρου  
 Οι πλατείες του Δήμου Αμαρουσίου, κλπ. 
 Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου 
 Τα κλειστά γυμναστήρια Σ. Λούη και Αγ. Θωμά 

 
Back-line εξοπλισμός 

 

Επιπλέον, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων ενδέχεται να χρειαστεί 
backline εξοπλισμός κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση, ο οποίος να 
περιλαμβάνει:  
•  Σετ ντραμς (κομπλέ με πιατίνια) τύπου dw collector ή ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών.  
•  Ενισχυτής μπάσου combo 400 W Rms με ηχείο 15 ιντσών. 
•  Ενισχυτής κιθάρας τύπου Fender twin reverb 100 W ή ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών. 
•  Κεφαλή ενισχυτή κιθάρας 100 W Rms τύπου Marshall JCM800 με 
καμπίνα 4x12.  
•  Πιάνο ηλεκτρικό (Keyboard) τύπου Nord stage 3 ή ισοδύναμων χαρακτηριστικών. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό και μέσα για την τεχνική υποστήριξη σε 
περίπτωση αντιμετωπίσιμης τεχνικής βλάβης εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της εκάστοτε 
εκδήλωσης, για την άμεση αποκατάστασή της και την ομαλή συνέχιση αυτής (π.χ. ups 
στην κονσόλα για αντιμετώπιση αυξομείωσης τάσης, προσωπικό για αντιμετώπιση on 
stage προβλημάτων, όπως πτώση βάσης πιατινιών, επανατοποθέτηση μικροφώνων, 
κλπ.). 
Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω πακέτα-ομάδες εξοπλισμού είναι απαραίτητος 
τριφασικός πίνακας ρεύματος, με φύσα ισχύος 3x63Α, θα παρέχεται από την 
Επιχείρηση. 
Σε περίπτωση αναμετάδοσης των εκδηλώσεων διαδικτυακά, είτε ζωντανά (live 
streaming), είτε μαγνητοσκοπημένα, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την επιμέλεια και επεξεργασία του ήχου ώστε να 
αναπαραχθεί καλώς μέσω της αναμετάδοσης.  
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Για τα παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στον φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς τα κάτωθι δικαιολογητικά με ποινή αποκλεισμού:  
 
 Πρέπει να πιστοποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ηχείων και των μικροφώνων. 

Για την πιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 
να προσκομίσει τα επίσημα έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή σε 
έντυπη μορφή. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης τους από την 
επίσημη σελίδα του εργοστασίου κατασκευής τους  στο διαδίκτυο (να αναγραφεί ο 
σύνδεσμος του διαδικτύου).  

 Για τα μικρόφωνα οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από τον επίσημο αντιπρόσωπο 
στην Ελλάδα που να πιστοποιεί ότι τα ασύρματα μικρόφωνα έχουν εμβέλεια 
λειτουργίας το λιγότερο 50 μέτρα, είναι ψηφιακά (digital wireless system) 24-bit, 
λειτουργούν στη νέα ελεύθερη μπάντα συχνοτήτων και έχουν εύρος (switching 
Bandwith) τουλάχιστον 319 ΜΗΖ. 

 Για τους πίνακες ρεύματος οφείλει να προσκομίσει μονογραμμικά́ διαγράμματα των 
ηλεκτρικών πινάκων ρεύματος τους οποίους κατέχει και θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος 
για την τροφοδοσία των μηχανήματων του με ρεύμα, τα οποία θα φέρουν σφραγίδα 
πιστοποίησης ηλεκτρολόγου και του συνδέσμου εργολάβων ηλεκτρικών έργων της 
περιοχής του πιστοποιητή ηλεκτρολόγου. 

 Για τον εξοπλισμό φωτιστικής κάλυψης, τα πιστοποιητικά CE για κάθε τύπο 
κινούμενης κεφαλής όπου αυτές απαιτούνται. 

 Προστατευτικά καλωδίων τύπου CABLECROSS τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 
μέτρα για τις διελεύσεις των κάθετων διαδρόμων. (Να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη 
δήλωση).  

 Αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εργοστασιακής 
και μόνο προέλευσης (κατασκευή και μοντάρισμα) και να συνοδεύεται από τα 
επίσημα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή. 

 
 
 

Mαρούσι, 24-05-2021        
                                                           
 

Ο Συντάξας 
 

Γεώργιος Σκαλιώτης 
(ΔΕ Διοικητικού Β’)  

  Ο Διευθυντής της Επιχείρησης 

 
            Γιώργος Κ. Κωνσταντόπουλος 

(ΠΕ Διοικητικού Α) 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV: 92370000-5 
 
Το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας με βάση την τιμή μονάδας για κάθε πακέτο-
ομάδα εξοπλισμού και τον ενδεικτικό αριθμό των εκδηλώσεων που υπολογίζεται ότι θα 
πραγματοποιηθούν, αναλύεται στον κάτωθι πίνακα:  
 
 

 
ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ενδεικτικός 
αριθμός 

εκδηλώσεων 

Ενδεικτικός 
αριθμός 
προβών 

Ενδεικτικές 
φορές 
χρήσης 

back-line 
εξοπλισμού 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
εκδήλωσης 

(χωρίς 
φ.π.α.) €     

Ενδεικτική 
τιμή μονάδας 

πρόβας 
εκδήλωσης  

(χωρίς 
φ.π.α.) € 

Συνολικό 
κόστος 

ανά πακέτο εξοπλισμού 
(χωρίς φ.π.α.) € 

I 6 - - 200,00 100,00 1.200,00 (6Χ200,00) 

II 5 3 - 250,00 125,00 1.625,00 
(5Χ250,00 + 3Χ125,00) 

III 5 5 4 350,00 175,00 2.625,00 
(5Χ350,00+5Χ175,00) 

IV 9 6 6 1.200,00 600,00 14.400,00  
(9Χ1.200,00+6Χ600,00) 

V 8 - 8 4.200,00 2.100,00 33.600,00  
(8Χ4.200,00) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  
BACK-LINE 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   
18 

 
300,00 

 
- 

 
5.400,00 

(18Χ300,00) 

    ΣΥΝΟΛΟ 58.850,00 

    Φ.Π.Α. (24%) 14.124,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.974,00 

 
 
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία (1) προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλα 
τα πακέτα εξοπλισμού του διαγωνισμού.  Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά και όλα τα είδη 
του κάθε πακέτου εξοπλισμού που περιλαμβάνει. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη 
κάποιου πακέτου, θα απορρίπτονται. Όταν μια προσφορά απορριφθεί ως προς ένα είδος, ή πακέτο 
εξοπλισμού αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να περιλάβουν στην οικονομική τους προσφορά, πίνακα 
διαμορφωμένο σύμφωνα με τον παραπάνω συνολικό πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ηχητικής 
και φωτιστικής κάλυψης για 

αθλητικές - πολιτιστικές  κλπ. 

εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 72.974,00   

Κ.Α.Ε. : 10-6471.010 
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Εφόσον χρειαστεί back-line εξοπλισμός κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση, οι μέγιστες τιμές, ανά 
είδος και ανά ημέρα, είναι οι παρακάτω: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε όλες τις τιμές, σε όλα τα πακέτα-ομάδες εξοπλισμού, περιλαμβάνεται το κόστος πάσης φύσεως 
προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, το κόστος υποστήριξης από ηχολήπτη για τη 
μουσική επένδυση της εκδήλωσης όπου χρειάζεται, τα απαραίτητα αναλόγια, βάσεις, καλώδια σύνδεσης, 
βάσεις ηχείων και μικροφώνων, καθώς και το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας-
ασφάλισης, απεγκατάστασης και παραλαβής του εξοπλισμού από τον ανάδοχο, με προσωπικό και μέσα 
του αναδόχου σε χρόνους και τόπους που θα του ορίζονται από την Επιχείρηση. 
Οι τιμές του τιμολογίου – ενδεικτικού προϋπολογισμού, ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν 
συγκριτικών στοιχείων έρευνας αγοράς.  
Το είδος και ο αριθμός των εκδηλώσεων, των προβών, καθώς και ο αριθμός της back-line 

υποστήριξης ανά πακέτο εξοπλισμού είναι ενδεικτικός και δύναται να μεταβληθεί. H 

Επιχείρηση δύναται να προβεί μονομερώς σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις 

ανάγκες της όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς να υπάρξει 

μεταβολή του συνολικού συμβατικού ποσού για πάσης φύσεως μεταβολή. 

Ο ανάδοχος θα περιλαμβάνει στο τιμολόγιο του τιμή μονάδας για κάθε εκδήλωση στην οποία παρείχε 
τις υπηρεσίες ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης, ανάλογα με την ομάδα εξοπλισμού, η οποία θα 
αναγράφεται με περιγραφή του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε. Σε περίπτωση που 
πραγματοποιηθούν λιγότερες εκδηλώσεις από αυτές που αναγράφονται ως ενδεικτικές του 
ανωτέρω προϋπολογισμού, η τιμολόγηση από τον ανάδοχο θα γίνεται μόνο για τις 
υλοποιηθείσες εκδηλώσεις. 
 
Η τιμή χρέωσης για τυχόν πρόβα που θα γίνεται σε διαφορετική ημερομηνία από την ημέρα 
της εκδήλωσης, κατόπιν σχετικής εντολής από την Επιχείρηση, αντιστοιχεί σε ποσό έως το 
50% της αξίας της εκδήλωσης και θα τιμολογείται ανάλογα. Η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται 
κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση και στην περίπτωση που τελικά δεν τοποθετηθεί 
φωτιστικός εξοπλισμός, το τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού 
της εργασίας. 

Είδος  Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

 Σετ ντραμς (κομπλέ με πιατίνια) τύπου 
dw collector ή ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών. 

 

75,00 

 Ενισχυτής μπάσου combo 400 W Rms 
με ηχείο 15 ιντσών. 

 
50,00 

 Ενισχυτής κιθάρας τύπου Fender twin 
reverb 100w ή ισοδύναμων   
χαρακτηριστικών. 

 
50,00 

 Κεφαλή ενισχυτή κιθάρας Marshall 
jcm200 100w  με καμπίνα 4x12. 

 
50,00 

 Πιάνο ηλεκτρικό (Keyboard) τύπου Nord 
stage 3 ή ισοδύναμων   
χαρακτηριστικών. 

 

75,00 

ΣΥΝΟΛΟ  300,00 
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Σε περίπτωση έκτακτης ακύρωσης ή ματαίωσης εκδήλωσης για λόγους που αφορούν την Επιχείρηση ή 
για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του αναδόχου (μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη 
της εκδήλωσης) θα τιμολογείται ποσό ίσο με το 50% της αξίας της εκδήλωσης. 
 
           
 

Mαρούσι, 24-05-2021 
 

 

 

 
 
 

  Ο Συντάξας                         Ο Διευθυντής της  Επιχείρησης 
          Γεώργιος Σκαλιώτης                                           Γιώργος Κ. Κωνσταντόπουλος 
           (ΔΕ  Διοικητικού Β’)                                                  (ΠΕ Διοικητικού Α) 
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5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης-Προϋπολογισμός 
 
Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ηχητικής 
και φωτιστικής κάλυψης για την τεχνική υποστήριξη της διοργάνωσης αθλητικών – 
πολιτιστικών κλπ. εκδηλώσεων της Επιχείρησης. 
 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παράδοση, την τοποθέτηση του εξοπλισμού, την 
χορήγηση όλων των απαραίτητων υλικών για τις ως άνω κατασκευές, καθώς και τη 
διάθεση του κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού για την περάτωση των 
προαναφερθέντων εργασιών και μετά το πέρας της συμφωνηθείσας ημερομηνίας κάθε 
εκδήλωσης θα γίνεται η απεγκατάσταση - αποσυναρμολόγηση με προσωπικό και μέσα 
δικά του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 
72.974,00 (συμπερ/νου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10-6471.010. Ο κωδικός 
CPV είναι: 92370000-5. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις  
 
Η διενέργεια και εκτέλεση του συνοπτικού διαγωνισμού διέπεται από τις κάτωθι 
νομοθετικές διατάξεις:  

1. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α’/09-03-1999), όπως ισχύει.  

2. Του Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/05-06-2003), όπως ισχύει. 

3. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 

4. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

5. Του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και τις άλλες   
διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών ηχητικής 
και φωτιστικής κάλυψης για 

αθλητικές - πολιτιστικές  κλπ. 
εκδηλώσεις 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 72.974,00 

Κ.Α.Ε. : 10-6471.010 
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Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει.  

8. Του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α’/28-06-2014)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπως ισχύει. 

10. Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως ισχύει. 

11. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως ισχύει. 

12. Της με αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016).  

13. Του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει. 

14. Της υπ’ αρ. 57654/22-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017) 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης». 

15. 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. 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά Στοιχεία 

           
         Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

3.1. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 
3.2. Οι όροι της διακήρυξης. 
3.3. Η τεχνική μελέτη. 
3.4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
 
Άρθρο 4ο : Τρόπος Επιλογής Αναδόχου 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας  θα γίνει µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, µε 
τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών. Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 
86 του Ν.4412/2016 θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο των 
υπηρεσιών, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών 
βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία, τα οποία θα προσδιοριστούν 
αναλυτικά στη διακήρυξη. Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου της Επιχείρησης, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιχείρησης. 
 
Άρθρο 5ο : Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (άρθρο 75 του Ν. 
4412/2016) 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν όλες τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες θα αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά 
έγγραφα. 
 
 Ο υποψήφιος να διαθέτει την καταλληλότητα για την άσκηση της 

συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. εγγραφή στα 
εμπορικά/επαγγελματικά μητρώα, κλπ.). 

 Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια και συγκεκριμένα, ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών των προσφερόντων να μην είναι 
μικρότερος του ποσού των € 117.700,00. 

 Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, που θα αποδεικνύεται με τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά 
έγγραφα που θα συμπεριλαμβάνονται και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς 
ή/και τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι,  
ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας με τις αντίστοιχες-σχετικές ειδικότητες 
προσωπικού, τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, πιστοποίηση εξοπλισμού (CE 
πιστοποιητικά),  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις/τιμολόγια, κλπ.). 

 
Για την τεκμηρίωση της κάθε προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισμού στο φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» (εκτός αν έχουν ήδη 
ζητηθεί ως προαπαιτούμενα στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά»), τα αντίστοιχα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά.  
 
Περισσότερα θα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης. 

 
 
Άρθρο 6ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά (επί ποινή 
αποκλεισμού) 
 
6.1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η οποία θα ορίζει τους 
όρους και τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

o Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79, παρ. 
4 του Ν. 4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 158/2016 απόφαση της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/ 16-11-
2016), το οποίο θα επισυνάπτεται στη διακήρυξη.  

 
6.2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά: εταιρική παρουσίαση 
του διαγωνιζόμενου, τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποίηση εξοπλισμού σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας μελέτης, αναφορά περί του εξειδικευμένου προσωπικού 
(π.χ. εμπειρία-ειδικότητες), κατάλογο με τις κυριότερες υπηρεσίες παρόμοιας φύσης, 
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ήτοι ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων που 
έχουν αναληφθεί, με ιδιαίτερη αναφορά σε συνεργασίες με το Δημόσιο, Δήμους και 
νομικά πρόσωπα αυτών, κλπ., συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα αποδεικτικά 
δικαιολογητικά.  
 
Περισσότερα θα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης. 
 
Άρθρο 7ο : Οικονομική Προσφορά 
 

7.1. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία (1) προσφορά, η 
οποία θα περιλαμβάνει όλες τις προς εκτέλεση εργασίες. Προσφορά που περιλαµβάνει 
µέρος των εργασιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Η τιµή προσφοράς θα είναι σε Ευρώ (€) και πρέπει να είναι σαφής και ορισµένη. Η τιµή 
της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
 

Το σύνολο της προσφοράς, θα πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως και αριθµητικά 
αναλυτικά χωρίς Φ.Π.Α. και µετά µε το άθροισµα του Φ.Π.Α. 24%. 

 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Στις τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισμού, εκτός από τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α., που θα βαρύνει την Επιχείρηση. 
 
7.2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει - επί ποινή απόρριψης - όλα 
όσα αναφέρονται στη μελέτη και στους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα: 

-το σύνολο των εκδηλώσεων, καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό προβών και back-
line εξοπλισμού όπου απαιτείται, σύμφωνα με τους πίνακες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού,  
-το συνολικό κόστος ανά ομάδα - πακέτο εξοπλισμού της μελέτης, 
-την αντίστοιχη τιμή μονάδας εκδήλωσης και αντίστοιχης πρόβας, που αναφέρεται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 
-το μέγιστο κόστος Back-line εξοπλισμού που αναφέρεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, 
-το συνολικό κόστος της μελέτης.  
 
7.3. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την μεταφορά, τοποθέτηση- 
εγκατάσταση, ασφάλιση και απεγκατάσταση του εξοπλισμού, όπως επίσης και τον 
χρόνο παραμονής αυτών σε κάθε εκδήλωση, τις αμοιβές-εισφορές κάθε είδους 
προσωπικού, καθώς και όλα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας 
μελέτης. 

 
7.4. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το 
τελικό άθροισμα. Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό απορρίπτονται.  
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Άρθρο 8ο : Συμβατικό Αντικείμενο - Ισχύς Σύμβασης 
 
Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην εκπλήρωση από τον ανάδοχο όλων των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και τη διακήρυξη και σύμφωνα με τη 
μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της Επιχείρησης. 
 
Άρθρο 9ο : Σύναψη Σύμβασης 
 
9.1. Ο αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης κατακύρωσης υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Επιχείρησης σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, για να υπογράψει τη 
σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του  Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση - ανακοίνωση αποτελέσματος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
ανωτέρω άρθρου. 
 
9.2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως 
και την 31-12-2021. 
 
9.3. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών, 
χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και αντικειμένου. 
 
9.4. Σε περίπτωση που οι εκδηλώσεις ολοκληρωθούν νωρίτερα, η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια, ακόμα κι αν δεν έχει επέλθει η ημερομηνία λήξης της. 
 
Άρθρο 10ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 
ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού ποσού (χωρίς 
Φ.Π.Α.).  
 
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη - μέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.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.  
 
Το περιεχόμενο της εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.4 του 
άρθρου 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό 
της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της σύμβασης. 
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Άρθρο 11ο : Εκτέλεση - Παραλαβή Εργασιών 
 
Η παραλαβή και καλή εκτέλεση των εργασιών ηχητικής-φωτιστικής κάλυψης των 
εκδηλώσεων, ενεργείται παρουσία της αρμόδιας επιτροπής της Επιχείρησης όπως 
προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή μπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη, ή τη μερική απόρριψη αυτής, ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. 
Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις προτάσεις της, εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας, η Επιχείρηση δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος 
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα 
συμφέροντα αυτής τρόπο. 
 
Άρθρο 12ο : Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου  
 
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 
του συμφωνητικού, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.  
Η Επιχείρηση δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο σε περίπτωση που ο 
τελευταίος παραβιάσει όρο ή όρους του συμφωνητικού, της διακήρυξης ή της σχετικής 
εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας. Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα, ενώ ανάλογα με τη φύση της παράβασης, η Επιχείρηση 
δύναται να ζητήσει αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία και να επιβάλλει 
τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

          Άρθρο 13ο : Τρόπος - Χρόνος Πληρωμής 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο της 
εκτέλεσης των εργασιών. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€) µε την κατάθεση όλων 
των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο και αφού διενεργηθούν οι 
απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από την 
Επιχείρηση. Στην πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Οι τιμές δεν δύνανται 
αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση. 
 
Άρθρο 14ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται, βάσει των κειμένων διατάξεων, σε όλους τους φόρους, τέλη 
και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός 
από τον Φ.Π.Α. που βαραίνει την Επιχείρηση. 
 
Άρθρο 15ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ο ανάδοχος ευθύνεται 
αποκλειστικά για βλάβες ή ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 
προσωπικό του από οποιαδήποτε αιτία, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν τελεί σε σχέση 
εξάρτησης με την Επιχείρηση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει το 
προσωπικό-εξοπλισμό που χρησιμοποιεί και έχει υποχρέωση αποζημίωσης σε ζημιές 
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που οι εργαζόμενοι αυτού προκαλούν σε πρόσωπα και σε πράγματα κατά την εκτέλεση 
του έργου τους. 
                                                                 
Άρθρο 16ο : Δημοσιότητα 
 
Η αναλυτική διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α., ενώ περίληψη της 
οικείας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας 
του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017. 
 
Άρθρο 17ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, β) της παρούσας μελέτης, γ) οι όροι της διακήρυξης και της 
σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
Ν.4412/2016. 

 
 

Mαρούσι, 24-05-2021         
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ο Συντάξας 
 
 

Γεώργιος Σκαλιώτης 
 (ΔΕ Διοικητικού Β’) 

 
 

    Ο Διευθυντής της  Επιχείρησης  

 

           Γιώργος Κ. Κωνσταντόπουλος 
(ΠΕ Διοικητικού Α) 

 

GEORGIOS 
KONSTANTOPOULOS

Digitally signed by GEORGIOS 
KONSTANTOPOULOS 
Date: 2021.05.28 14:24:59 +03'00'
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Παράρτηµα B: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, κλπ) 

Προς την  

Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου                                          Ημερομηνία:    /  /2021 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
 

 «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές - πολιτιστικές  

κ.λ.π. εκδηλώσεις» 

έτους 2021 που έχει προκηρύξει η Επιχείρησή σας. 

 

Η προσφορά µας ισχύει και δεσµεύει την εταιρία µας µέχρι την       /  /2021 

Η οικονοµική προσφορά µας εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

( CPV: 92370000-5) 

 

  

 
ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ενδεικτικός 
αριθμός 

εκδηλώσεων 

Ενδεικτικός 
αριθμός 
προβών 

Ενδεικτικές 
φορές 
χρήσης 

back-line 
εξοπλισμού 

Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδας 
εκδήλωσης 

(χωρίς 
φ.π.α.) €     

Ενδεικτική 
τιμή μονάδας 

πρόβας 
εκδήλωσης  

(χωρίς 
φ.π.α.) € 

Συνολικό 
κόστος 

ανά πακέτο εξοπλισμού 
(χωρίς φ.π.α.) € 

I 6 - - ………. …….. …….. (6x…….) 

II 5 3 - ………. …….. ……. 
(5x……..+ 3x……) 

III 5 5 4 ……… …….. ……… 

(5x…..+5x……) 

IV 9 6 6 ………. ……… ……. 

(9x…..+6x…..) 

V 8 - 8 ……… ………. ……… 
(8x…….) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  
BACK-LINE 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   

18 
 

……… 

-  

…… 
(18x……..) 

    ΣΥΝΟΛΟ …….. 

    Φ.Π.Α. (24%) ……… 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ………. 
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Το κόστος του Back-line εξοπλισμού προκύπτει από τις τιμές του παρακάτω  
πίνακα : 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση προς προμηθευτές: 

Στον παραπάνω πίνακα, συµπληρώστε µόνο τις στήλες «Τιµή Μονάδας» και «Σύνολο». Όλες οι υπόλοιπες στήλες καθώς και η σειρά των  

ειδών πρέπει να παραµείνουν αναλλοίωτες. Συµπληρώστε και την τελευταία γραµµή του πίνακα µε τη συνολική τιµή της προσφοράς σας 

(µερικό σύνολο, ΦΠΑ, γενικό σύνολο µε ΦΠΑ). Όλες οι τιµές σε ευρώ και µε ακρίβεια δύο δεκαδικών. 

 

Η συνολική τιµή της προφοράς µας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ……... συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

(να αναγραφεί ολογράφως το σύνολο µε ΦΠΑ που εµφανίζεται στον παραπάνω πίνακα)  

 

 

Για την (εταιρεία),  

 

Με εκτίμηση, 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 

 

Είδος  Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. (€) 

 Σετ ντραμς (κομπλέ με πιατίνια) τύπου 
dw collector ή ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών. 

 

…….. 

 Ενισχυτής μπάσου combo 400 W Rms 
με ηχείο 15 ιντσών. 

 
………. 

 Ενισχυτής κιθάρας τύπου Fender twin 
reverb 100w ή ισοδύναμων   
χαρακτηριστικών. 

 
………. 

 Κεφαλή ενισχυτή κιθάρας Marshall 
jcm200 100w  με καμπίνα 4x12. 

 
………. 

 Πιάνο ηλεκτρικό (Keyboard) τύπου Nord 
stage 3 ή ισοδύναμων   
χαρακτηριστικών. 

 

……… 

ΣΥΝΟΛΟ  300,00 
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Παράρτηµα Γ’: Υπόδειγµα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρείας 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Σηµειώσεις προς προμηθευτές: 

Το παρόν αποτελεί υπόδειγµα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 

Για το φάκελο της οιικονοµικής προσφοράς, αντικαταστήστε τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε τις λέξεις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

  

Αναθέτουσα αρχή: Κοινωφελής 

Επιχείρηση ∆ήµου 

Αµαρουσίου   

Βασ. Σοφίας 85 

151 24 - Μαρούσι 

Αριθ. πρωτ. 

διακήρυξης: 

………. 

Τίτλος διακήρυξης: Παροχή υπηρεσιών 

ηχητικής και 

φωτιστικής κάλυψης 

για αθλητικές- 

πολιτιστικές  κ.λ.π. 

εκδηλώσεις      

Ηµερ/νία διενέργειας: ………….. 

Επωνυµία:  

Νοµική µορφή:  

ΑΦΜ:  

Ταχ. ∆ιεύθυνση:  

Τηλέφωνα:  

Φαξ:  

E-Mail:  

Νόµιµος 
εκπρ/πος: 
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Παράρτημα Δ’ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ.4 του  Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων 
των οδηγιών 

 

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: [Δήμος Αμαρουσίου] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100014923_admin] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Βασ. Σοφίας 85/Μαρούσι 

Αττικής/15124] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γεώργιος Σκαλιώτης] 

- Τηλέφωνο: [2108056314] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gskaliotis@maroussi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.maroussi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για αθλητικές- 

πολιτιστικές  κ.λ.π. εκδηλώσεις  – CPV: 92370000-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008681927 2021-05-28 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [……] 

 

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 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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: Απάντηση: 

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. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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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: 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [  ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [   ] Ναι   [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[   ] Ναι   [    ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

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 

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;  

[]Ναι []Όχι 

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 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

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: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη 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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

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, 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

21PROC008682254 2021-05-28
ΑΔΑ: 66ΟΨ465ΤΒΞ-ΥΙΚ



 67 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

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 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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 ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- 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: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 

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  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά 

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

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 

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;  

[] Ναι [] Όχι 
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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 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxii, 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 

δωρεάνxxxiii. 

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 Δήλωσης 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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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. 

iii 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. 

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

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

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 
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xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ. παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 

για την εν λόγω πρόσβαση.  
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