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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  ΜΑΡΟΥΣΙ :
  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.    
         
«ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

 Προϋπ : 49.705,40 €  (με ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως σήμερα  ισχύει  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).

3. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).

4. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/τ.Α’/05-08-2016).

5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

6. Τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-)
 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013».

7.  Τον 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» .
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8. Τον Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

9. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

10.Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

11. Την με αρ.  57654 / 23-05-2017  Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης ».

12. Tων 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.

13.Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων  Δήμου Αμαρουσίου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ 
αριθμόν  5/10.06.2021 μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού.

14.Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου, έτους 2021.

15.Την με αριθ. πρωτ. 29879/28-6-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για 
την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση - διάθεση ποσού ύψους 49.705,40€ 
στον Κ.Α.: 15-6471.003 της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Ηχητικής και 
Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου» με αριθμό 
καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία 688 Β.

16.Την υπ’αριθμ. 317/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης   
των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, 
επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης της υπηρεσίας με 
τίτλο «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου 
Αμαρουσίου ».

17.Την υπ’ αριθμ. 577/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί: 
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών συμβάσεων 
γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016 (ΑΔΑ 6ΧΗ5ΩΨ9-ΠΡΖ).

18.Την με αριθμό 18/2021  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και        
     μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Ηχητικής 
και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου», προϋπολογισμού  
49.705,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
5/2021 μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΝΟΜΙΣΜΑ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου. 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές εργασιών αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ.    
5/2021 Μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού  η οποία προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της 
παροχής συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 40.085,00€ ,ενώ με το αναλογούν 
Φ.Π.Α 24%, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα  49.705,40€. Η προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη, με κωδικό CPV 92370000-5, θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6471.003  του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.

Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής θα είναι σε ευρώ.

 Οι εν λόγω υπηρεσίες με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι κάτωθι:
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
( i ) 20 175  3.500
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
(ii) 20 315  6.300

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
(iii) 10 220 2.200
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
( iv) 12 1 8 420  210 5.040   210 2.000
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
(v) 10 1 5 650  325 6.500   325 1.250
ΠΑΡΕΛΑΣΗ

  2 1400 2.800
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

58 45 2.610
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣ

ΕΙΣ
7 500 3.500

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΧΟΡΩΔΙΕΣ

1 1.400 1.400

ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 7 350 2.450

Παροχή επιπλέον ηχητικής κάλυψης( BACK 
LINE ) όταν απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες 
των εκδηλώσεων.

250

ΣΥΝΟΛΟ 36.300,00     535,00 3.250,00
Φ.Π.Α. 
24%    8.712,00    128,40    780,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  45.012,00

    
   663,40 4.030,00

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   49.705,40

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά για όλες τις 
εκδηλώσεις - υπηρεσίες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Κάθε 
προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις εκδηλώσεις – υπηρεσίες. 
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Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις εκδηλώσεις- υπηρεσίες, θα 
απορρίπτονται. 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα 
σύνολο εργασιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για 
την απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα 
γίνει σε έναν οικονομικό φορέα. Τυχόν υποδιαίρεση της σύμβασης θα έθετε σε 
διακινδύνευση την ορθή αποτελεσματική και προσήκουσα εκτέλεση αυτής. Επίσης 
με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας.

Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι τα υψηλότερα που μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά στο διαγωνισμό τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε υπό μέρους 
υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου, 
(Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα), την 28η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 11:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης Διαγωνισμών.

Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω  
αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα και την 
ίδια ώρα.

Ο Δήμος Αμαρουσίου διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του 
διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, 
της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού  σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 
χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
Υποψηφίους. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου και  ο Δήμος Αμαρουσίου δε φέρει καμία ευθύνη για 
τέτοιες δαπάνες. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου 
(Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, ΤΚ:15124, Μαρούσι), στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο  μέχρι  την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί 
από τον Δήμο (υπηρεσία πρωτοκόλλου) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
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ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων. Η αναθέτουσα αρχή 
δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για 
την αποσφράγιση.

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που 
κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 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 του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Για τις προσφορές που κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής κατά την 
προηγούμενη παράγραφο  , η επιτροπή μεριμνά να δοθεί μέσω της υπηρεσίας 
πρωτοκόλλου ο ανάλογος αριθμός πρωτοκόλλου σε κάθε προσφορά.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι μέχρι την ημέρα και ώρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές  που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αμαρουσίου με κύρια δραστηριότητα τις 
γενικές δημόσιες υπηρεσίες με τα εξής στοιχεία:

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι

Α.Φ.Μ. 090312495

Αριθμός τηλεφώνου: 2132038000

Ηλεκτρονική Δ/νση:www.maroussi.gr

E-mail: info@maroussi.gr

Kωδικός NUTS:  EL 301

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες:

Για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ:           
Τμ. Προμηθειών, Aρμόδιος υπάλληλος: Τσουτσουλιανίδη Ιωάννα τηλ: 
213.2038.093, email: itsoutsoulianidi@maroussi.gr φαξ:2132038504

Για τεχνικά θέματα, προδιαγραφές των υπηρεσιών, κλπ: Τμήμα Πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών προγραμμάτων  Aρμόδια υπάλληλος: Σιόγκα Αικατερίνη τηλ.: 
213.2038.277

mailto:info@maroussi.gr
mailto:itsoutsoulianidi@maroussi.gr
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ΑΡΘΡΟ 5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνουν σύμφωνα 
με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Για ό,τι δεν έχει  προβλεφθεί  ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συμβατικά έγγραφα κατά  σειρά ισχύος είναι:

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.

3. Η με αριθμό   5/2021 μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού.

4. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα 
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.

5. Η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  καθώς 
και ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένα σε: 
α)σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  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 αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.

Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί  φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,  να ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική  ή επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της σύμβασης με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα .
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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  
υπηρεσία  την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Αποκλείονται της συμμετοχής τους όσοι:

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 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).
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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:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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,

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

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων,  τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.

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, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Επίσης, εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών 
απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, 
περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (2) και (3) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

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  ή  
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 προσφέρων 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 θεωρείται ότι δεν 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 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60ee848d205552599b0a227b στις 15/07/21 10:57

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 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.

ΑΡΘΡΟ 8.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές  υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά , 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, (ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας-fax και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-email)

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 
επιμέρους ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι  που θα φέρουν τις ενδείξεις  του 
κυρίως φακέλου και είναι οι εξής:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, 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 και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω τρείς επιμέρους φάκελοι που θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς 
περιλαμβάνουν τα εξής:

Α1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Ο Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να 
περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά :

Α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  συμπληρωμένο βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της 
Επιτροπής  της 5ης Ιανουαρίου 2016.

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, υπόδειγμα αυτού, επισυνάπτεται στη 
παρούσα διακήρυξη και επικουρικά ο Δήμος έχει αναρτήσει στο   site του Δήμου
το αρχείο XML  για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας Promitheus ESPDint.

 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον 
χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ 
ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint, να δημιουργούν το 
EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις 
σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το 
υπογράψουν και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία  
23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ.   949/13-02-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) 
καθώς και στις οδηγίες του παρατήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στο link:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedM
D/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=34866246
36403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-
state%3Dcoa43tonq_61]

Oι 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) , 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 το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Οι  προσφέροντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο έχει 
ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι 
αληθείς.
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 
οποίο μπορούν να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής έχουν 
επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με το άρθρο 78 του N.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες 
για τους φορείς αυτούς.

Β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που 
θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων 
των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη 
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 40.085 ευρώ χωρίς το 
Φ.Π.Α., η εγγύηση συμμετοχής είναι 801,70 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Τ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Το περιεχόμενο της εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα  στοιχεία της 
παρ.12 του άρθρου 72 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 
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σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: α) αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78,του Ν.4412/2016 
ή γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά, ή δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 
ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 
άρθρου 2, του Ν.4412/2016  ή στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της παρ. 2, στους 
λοιπούς προσφέροντες μετά από: αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, ββ) την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού 
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του 
ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται.

 Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής 
επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σε περίπτωση: α) λήξης του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και 
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει 
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή 
αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους.  

Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα περιέχει, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 
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• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι:

Έλαβε γνώση των όρων της υπ΄αριθμόν  5/2021 μελέτης της Δ/νσης Αθλητισμού 
και Πολιτισμού, 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. 

• Τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  ανάλογων έργων από φορείς του 
Δημοσίου σε παρεμφερές αντικείμενο, τελευταίας 3ετίας (από την 
καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών) .

Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη 
της προσφοράς.

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά θα περιέχει, επί 
ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στη παρούσα 
διακήρυξη υπόδειγμα.

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 προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως μαζί με τον 
αναλογούντα ΦΠΑ.

Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 
απορρίπτονται.

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα 
βαρύνει τον ∆ήμο Αμαρουσίου. Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και 
εγκατάσταση των μηχανημάτων και εξαρτημάτων καθώς και η απομάκρυνσή τους 
από τον τόπο της εκδήλωσης και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη ή που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

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.

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

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά.

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 Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 188). Τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 
αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που 
είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται 
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στον ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.».

Γ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

     Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (όπου προβλέπονται) και τα σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (όπου προβλέπονται), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς.

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να προσκομιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.
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 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79 του Ν.4412/2016, περί 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, 80, περί αποδεικτικών μέσων και 81, 
περί επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis), αν οι φορείς, στις 
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα 
με τα άρθρα 73  του Ν.4412/2016, περί λόγων αποκλεισμού και 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα 
για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του 
άρθρου 74. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον 
αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή  απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 
να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.4412/2016, περί οικονομικών φορέων, μπορεί να 
στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. Η 
αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την 
αναθέτουσα αρχή προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε 
τρίτο στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 
με το ν.4412/2016, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης περιέχει επίσης τις 
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φoρείς αυτούς με την συμπλήρωση 
ξεχωριστού ΕΕΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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               Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την 
καταληκτική ημερομηνία  στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 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 του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Για τις προσφορές που κατατίθενται ενώπιον της 
επιτροπής κατά τη παράγραφο αυτή ,η επιτροπή μεριμνά να δοθεί μέσω της 
υπηρεσίας πρωτοκόλλου ο ανάλογος αριθμός πρωτοκόλλου σε κάθε προσφορά.
          
          Η επιτροπή παραλαμβάνει από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου  του Δήμου 
και το τμήμα προμηθειών τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές 
(μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών), προκειμένου να επιστραφούν.            

          Η επιτροπή παραλαμβάνει από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου  του Δήμου 
και το τμήμα προμηθειών τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές 
(μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών), προκειμένου να επιστραφούν.            

α)Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, 
εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, και της 
οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης ή τη σχετική πρόσκληση.
 Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την 
αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016, περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. 
Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. β) Στη συνέχεια 
αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα 
με την περ. α’ και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά 
σειρά μειοδοσίας. γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και 
β’, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί 
εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών 
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105, οι 
προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι 
αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
ζητούν 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 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο 
φάκελο τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται και αποσφραγίζονται   από 
την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε μέρα που θα οριστεί από αυτή ώστε 
να  ενημερωθούν όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για να λάβουν γνώση 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν :

    Α. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που 
δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της  παραγράφου Β) 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 .
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η 
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι 
σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης

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

    Δ. Πιστοποιητικό,  που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)   εργάσιμες μέρες πριν 
την υποβολή του,   αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εμπορικό ή 
επαγγελματικό μητρώο  που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (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.).

   Ε. 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 προκύπτει ότι  δεν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα 
με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν από την  
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο.

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

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 εκ προθέσεως 
σοβαρών απατηλών 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  
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δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του 
Ν.44.12/2016
iii. Δεν  συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 
και ότι ο οικονομικός φορέας δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.. 
 

Ζ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου   
νομικού προσώπου.    
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

      Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού ,ήτοι των δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου.

ΓΕΝΙΚΑ:
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1. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό,  ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1,στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.2 
και στην περίπτωση β΄ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  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 ή 
ότι τα έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παρ.1,στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.2 και στην περίπτωση β΄ της παρ.4 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του 
γνησίου της υπογραφής. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία σύνταξης μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί έως  τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή τους.

           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 υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος  υποβάλει εντός της 
προθεσμίας που του είχε αρχικά δοθεί  αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή  παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
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 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  , 
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 
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συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 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 οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 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, στο οποίο αναγράφεται 
η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών  και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης.  
7. Όσοι  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 το 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 άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον 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 άρθρ. 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 άρθρ. 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 άρθρ. 
1 του ν. 4250/2014.Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
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αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

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.

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζομένους.

9. Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου 
γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από 
αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν 
είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που 
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το 
αρμόδιο τμήμα του Δήμου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) μέρες,  
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, αφού ο ανάδοχος 
καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών 
λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, με δυνατότητα επιμήκυνσης της 
χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών χωρίς καμία αλλαγή των 
όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου και ποσού, μετά από σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω  
διάρκεια , ο Δήμος 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 λήξη της διάρκειας, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ο προμηθευτής 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 4% της 
εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος αυτής αν προβλέπεται αυτό 
από τους όρους της παρούσας), χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού.
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Τ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα  στοιχεία 
της παρ.12 του άρθρου 72 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 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.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εγγυητική καλής εκτέλεση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  ως και 2 μήνες 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην 
περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
σύμβασηςΑΡΘΡΟ 14. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 Στη συμβατική αξία των υπηρεσιών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις  (και τα τέλη χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο

Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη από τον 
προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 
ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ 
αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάση των κειμένων διατάξεων, με όλους τους 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον ΦΠΑ που βαραίνει τον 
Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 15.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Ο ανάδοχος, με δική του μέριμνα και έξοδα, οφείλει να μεταφέρει και 
εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα μηχανήματα και εξαρτήματα σε χρόνο και στους 
χώρους που θα υποδειχτούν από την αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενα από τα 
νόμιμα παραστατικά. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
του ∆ήμου Αμαρουσίου, κατόπιν ελέγχου.

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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 ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συμφωνητικού και να 
παραδίδει εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Οικονομική 
Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα.

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.

ΆΡΘΡΟ 17. 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 
Αναθέτουσας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 18. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις 
η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72, 203, 207, 
213, 218, 220 του Ν.4412/2016.
Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 203 και 
204 του Ν.4412/2016.
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις 
Ν.4412/2016  , β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/08.08.2016).

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 
συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 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. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
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 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση της ανωτέρω ένστασης και η άσκησή της κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ή άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει    την αναστολή εκτέλεσης  και 
την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται 
ή συντελείται επί της ένστασης του εν λόγω άρθρου, ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 
(Α΄8).
Η άσκηση της ένστασης του εν λόγω άρθρου, αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. Πέρα από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 
χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄8).

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π. 
για τον διαγωνισμό ,το αργότερο έξη  (6) μέρες πριν από την ημερομηνία  λήξης 
υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το 
αργότερο τέσσερις (4) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60ee848d205552599b0a227b στις 15/07/21 10:57

προσφορών. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης και παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της 
ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr. 

 ΑΡΘΡΟ 21. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010. 

Επιπροσθέτως, περίληψη τη διακήρυξης και η παρούσα θα αναρτηθούν και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου  www.maroussi.gr ,όπου προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, 
πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης.

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί κατά τα νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις  σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Το κόστος δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής βαρύνει τον ανάδοχο.

Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, κατά τα προβλεπόμενα στην με αρ.  57654 / 23-05-
2017  Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης ».

ΑΡΘΡΟ 22. 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  μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα  
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών  
φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του 
Π.Δ. 28/2015 (Α΄34).

ΑΡΘΡΟ 24. ΓΛΩΣΣΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
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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.

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-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

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 αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 25.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 
του 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. 

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή 
εμπιστευτικές πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται 
πως έχει λάβει γνώση ότι οι εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από 
την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Δήμου Αμαρουσίου, την υφιστάμενη 
Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το 
Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Αμαρουσίου, 
αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου Αμαρουσίου αποφυγής οιασδήποτε 
διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη 
εχεμύθεια. 
Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Αμαρουσίου ως Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά 
Συστήματα του Δήμου Αμαρουσίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το 
απόρρητο και να μην αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με 
τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά. 
Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει:
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• Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και 
δι’ ιδίαν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται.

• Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους 
από αυτόν για τον οποίο δόθηκαν.

• Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.
• Να επιστρέψει στο Δήμο Αμαρουσίου οποιοδήποτε έγγραφο εάν του 

ζητηθεί.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα 
πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Αμαρουσίου με τη χρήση των δικών του 
κωδικών και σε περίπτωση που έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί 
τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο 
Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Αμαρουσίου.
Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και 
εμπιστευτικών πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που 
του έχει ανατεθεί, της συνεργασίας του με τον Δήμο Αμαρουσίου ή της 
δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει να 
υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμου 
Αμαρουσίου.

Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ 
μέρους του εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο 
άτομο μπορεί να επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του.

 Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη 
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας 
του Δήμου Αμαρουσίου και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως 
εκπτώτου.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Συνημμένα: 1.Παράρτημα Α΄:   «Η υπ΄αριθμ 5/2021 Μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού 
και Πολιτισμού»
2.Παράρτημα B:΄   «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»
3. Παράρτημα Γ΄: «Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς»
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Παράρτημα Α: Μελέτη

    

Αρ.Μελ: 5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 
Αμαρουσίου  

K.A. 15-6471.003

ΜΕΛΕΤΗ

«Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου Αμαρουσίου»

4. Παράρτημα Δ:«Υπόδειγμα  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.)  »
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

             Αρ.Μελ:  5/2021    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 
Αμαρουσίου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Αμαρουσίου πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στα πολιτιστικά δρώμενα της 
περιφέρειας, αποσκοπώντας στην αστείρευτη και ακμαία διατήρηση της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Με την πραγματοποίηση κάθε είδους 
μουσικών, θεατρικών, επιστημονικών, συγγραφικών και άλλων ποιοτικών εκδηλώσεων 
προωθεί την σωστή διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια του πνεύματος και την επένδυση της 
πολιτιστικής μας κουλτούρας.
Η θεσμική συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στις κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές, 
θρησκευτικές και παντός είδους εκδηλώσεις, διαφαίνεται μέσα από τα χρόνια που ο Δήμος 
δραστηριοποιείται σε κάθε είδους πολιτιστική δραστηριότητα, προάγοντας τον πολιτισμό και 
δημιουργώντας προϋποθέσεις για τους νέους καλλιτέχνες, αλλά και βοηθώντας τους 
παλιούς.
Όραμα είναι να εδραιωθεί ως ο κύριος εκφραστής των μουσικών δρώμενων του Δήμου 
Αμαρουσίου και ευρύτερα να προάγει τη μουσική παιδεία το καλλιτεχνικό και μουσικό 
αίσθημα. Να λειτουργήσει ως πυρήνας μουσικής, με προοπτική την εξέλιξη των μουσικών 
πραγμάτων, με συμμετοχική διαδικασία των νέων, φορέων και των δημοτών του Δήμου 
Αμαρουσίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 περίπτωση στ’ , οι αρμοδιότητες των Δήμων και 
Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον 
οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως οι περιπτώσεις:
1)Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή 
των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, 
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πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας 
μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή 
πολιτιστικών προγραμμάτων.
2) Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων   
ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
3) Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4) Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
5) Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου 
μεριμνά μεταξύ άλλων για την διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, 
ημερίδων, συνεδρίων, φεστιβάλ,  θεατρικών παραστάσεων, θρησκευτικών εορτών. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκδηλώσεις:  «Σπαθάρεια», «Πανελλήνια Κεραμική 
Έκθεση», «Θεατρική Παιδαγωγία», «Χορωδιακή συνάντηση Δημοτικών Σχολείων 
Αμαρουσίου», «Αγώνας Δρόμου Σπύρος Λούης», «Χορωδιακή συνάντηση στη 
Βορρέειο Βιβλιοθήκη», «Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και Δημιουργικότητας», 
«cineπαφές», «Τουρνουά μπάσκετ», «Αγώνας στατικών ποδηλάτων»   κ.λπ. 

Επίσης το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά, μεταξύ άλλων 
για τις παρελάσεις, τις εκδηλώσεις Εορτασμού Εθνικών Επετείων καθώς και για τη 
διοργάνωση κοινωνικών, Θρησκευτικών και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων και τελετών  στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Για την ορθή διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων απαιτείται ηχητική και φωτιστική κάλυψη. 
Το Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων με το από 3.6.2021            έγγραφό του, δήλωσε 
τις ανάγκες των εκδηλώσεών του για ηχητική και φωτιστική κάλυψη, οι οποίες 
συμπεριλήφθησαν στη μελέτη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία μας συνέταξε την παρούσα μελέτη, που 
αφορά σε παροχή  ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για Αθλητικές – Πολιτιστικές κλπ 
Εκδηλώσεις  Δήμου Αμαρουσίου.

Για το σκοπό αυτό, έχει εγγραφεί πίστωση στον   προϋπολογισμό του Δήμου 
Αμαρουσίου, οικονομικού. έτους 2021, με Κ.Α 15-6471.003 και τίτλο, «Παροχή Ηχητικής 
και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου Αμαρουσίου» συνολικού ποσού  50.000,00 
ευρώ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης, ανέρχεται σε 49.705,40€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

                                                                                 Μαρούσι 10/06/2021

Η Συντάξασα H Προϊσταμένη του τμήματος 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Αθλητισμού και

Πολιτισμού

Αντιγόνη Πάλλη
(ΔΕ/Α)

 

Αικατερίνη Σιόγκα
(ΠΕ/Α)

 

Μαρία Θώδα
(ΠΕ/Α)
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                  Αρ. Μελ:    5/2021   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 
Αμαρουσίου  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ( CPV: 92370000-5)
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
( i ) 20 175  3.500
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  
(ii) 20 315  6.300

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
(iii) 10 220 2.200
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
( iv) 12 1 8 420  210 5.040   210 2.000
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
(v)  10 1 5 650  325 6.500   325 1.250 (5x250) 
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ
  2 1400 2.800

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
58 45 2.610

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣ

ΕΙΣ
7 500 3.500

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΧΟΡΩΔΙΕΣ 1 1.400 1.400

ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 7 350 2.450

Παροχή επιπλέον ηχητικής κάλυψης( BACK 
LINE ) όταν απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες 
των εκδηλώσεων.

250

ΣΥΝΟΛΟ 36.300,00     535,00 3.250,00
Φ.Π.Α. 
24%    8.712,00     128,40    780,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ   45.012,00

   
    663,40 4.030,00

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ   49.705,40

Οι τιμές του τιμολογίου – ενδεικτικού προϋπολογισμού, ελήφθησαν από το ελεύθερο 
εμπόριο, κατόπιν έρευνας αγοράς και λαμβανομένων υπόψη αντίστοιχων προγενέστερων 
συμβάσεων.

                                                                                Μαρούσι 10/06/2021

Η Συντάξασα H Προϊσταμένη του τμήματος 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Αθλητισμού και

Πολιτισμού

Αντιγόνη Πάλλη
(ΔΕ/Α)

 

Αικατερίνη Σιόγκα
(ΠΕ/Α)

 

Μαρία Θώδα
(ΠΕ/Α)

 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60ee848d205552599b0a227b στις 15/07/21 10:57

                         Αρ.Μελ:  5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 
Αμαρουσίου  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την εκτέλεση των πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες- χορωδίες, θεατρικές 
παραστάσεις-ομιλίες κ.ά.), απαιτείται η παρακάτω ηχητική και φωτιστική κάλυψη:
 
Άρθρο – 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ i’
Η Εκδήλωση i’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες, στις  οποίες δεν υπάρχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις ηχητικής κάλυψης και ως επί το πλείστον, είναι ομιλίες ή εκδηλώσεις σε κλειστούς 
χώρους και δεν απαιτείται φωτιστική κάλυψη.
Απαιτούνται 2 μικρόφωνα ομιλίας και μουσική υπόκρουση.

Η παροχή ηχητικής κάλυψης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία ώρα πριν την 
έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος.

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η 
διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 

Τιμή ανά εκδήλωση : 175,00€
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αριθμητικά) : 175,00 ΕΥΡΩ Χ 20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ = 3.500,00 € 
(Ολογράφως):  Τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Άρθρο – 2.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ii’
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Η Εκδήλωση ii’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες  που  πραγματοποιούνται σε κλειστούς 
χώρους, όπου απαιτείται ηχητική κάλυψη για μικρά μουσικά σχήματα, με μέγιστη απαίτηση 
έως 4 μόνιτορ. 
Απαιτούνται  2 μικρόφωνα ομιλίας και μουσική υπόκρουση.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στην περίπτωση που τελικά δεν παρασχεθεί το τιμολόγιο 
της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της εργασίας.

Η παροχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος και η πρόβα του 
μουσικού σχήματος.
Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η 
διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 
Τιμή ανά εκδήλωση : 315,00€
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αριθμητικά): 315,00 ΕΥΡΩ Χ 20 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ = 6.300,00€
(Ολογράφως):  Έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ.

Στις προαναφερόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Άρθρο – 3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ iii’

Η Εκδήλωση iii’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες που είναι ομιλίες ή εκδηλώσεις σε ανοιχτούς 
χώρους, όπου απαιτείται και μουσική υπόκρουση.

Η παροχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον (1) μία ώρα πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος.

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 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 του Δήμου και στην περίπτωση που τελικά δεν θα παρασχεθεί  το 
τιμολόγιο της εκδήλωσης θα μειώνεται κατά 20% επί του ποσού της εργασίας.

Τιμή ανά εκδήλωση : 220,00€
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αριθμητικά) : 220,00 ΕΥΡΩ Χ 10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ = 2.200,00€ 
 (Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Άρθρο – 4.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ iv’
Η Εκδήλωση iv’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριους 
χώρους ή, σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ηχητική κάλυψη για μικρά 
μουσικά σύνολα με μέγιστη απαίτηση έως 4 μόνιτορ. 
Ενδέχεται να συμμετέχει και 40μελής χορωδία.  
Απαιτούνται  2 μικρόφωνα ομιλίας και μουσική υπόκρουση.

Η κάλυψη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος και η πρόβα του 
μουσικού σχήματος.

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η 
διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 ώρα έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.
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Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και στην περίπτωση που τελικά δεν θα παρασχεθεί, 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 του 
Δήμου.  

Τιμή ανά εκδήλωση : 420,00€
Τιμή πρόβας :  210,00€
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αριθμητικά): 420,00 ΕΥΡΩ Χ 12 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ = 5.040,00€
(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ.
ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΠΡΟΒΕΣ (Αριθμητικά): 210,00 ΕΥΡΩ Χ 1 ΠΡΟΒΑ = 210,00€
(Ολογράφως): Διακόσια δέκα ευρώ.
Παροχή επιπλέον ηχητικής κάλυψης(BACK LINE): 250,00€ X 8 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ = 2.000,00€
(Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο – 5.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ v’
Η Εκδήλωση v’, αφορά στις εκδηλώσεις εκείνες, στις  οποίες απαιτείται ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη ως επί των πλείστων για εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε υπαίθριους 
χώρους ή, σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους.
Στην παραπάνω κατηγορία απαιτείται ηχητική κάλυψη για απαιτήσεις έως 32 κανάλια και έως 
8 μόνιτορ.  Ενδέχεται να συμμετέχει και 40μελής χορωδία. Απαιτούνται  2 μικρόφωνα ομιλίας 
και μουσική υπόκρουση.

Η κάλυψη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος και η πρόβα του 
μουσικού σχήματος.

Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η 
διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 ώρα έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση. 

Στις παραπάνω εκδηλώσεις, η φωτιστική κάλυψη θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 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 μέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 
50% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου.  

Τιμή ανά εκδήλωση : 650,00 €.
Τιμή πρόβας :  325,00€
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αριθμητικά): 650,00 ΕΥΡΩ Χ 10 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ = 6.500,00€.
(Ολογράφως) : Έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ.
ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΠΡΟΒΕΣ (Αριθμητικά): 325,00 ΕΥΡΩ Χ 1 ΠΡΟΒΑ = 325,00€
(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ.
 Παροχή επιπλέον ηχητικής κάλυψης(BACK LINE): 250,00€ X 5 ΦΟΡΕΣ = 1.250,00€ 
(Ολογράφως) : Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές  δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Άρθρο – 6.   ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
Οι εκδηλώσεις που αφορούν στις παρελάσεις, λαμβάνουν χώρα στις Εθνικές επετείους.
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Η παροχή πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να καλύψει όλη την διαδρομή της παρέλασης, 
από την είσοδο της Βασ. Σοφίας  9 ( Μαρούσι) έως το τέλος της διαδρομής της, Βασ. Σοφίας  
87 στο ύψος της Λ. Κηφισίας. 
Η παροχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 9:30 πμ. της ημέρας της εκδήλωσης.

Στο τέλος της διαδρομής και συγκεκριμένα στην Βασ. Σοφίας 85  (Μαρούσι) , θα πρέπει 
συμπληρωματικά να παρασχεθεί μικρή ηχητική κάλυψη (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 
παρέλασης) προκειμένου να μπορεί να ολοκληρωθεί η τελετή λήξης της παρέλασης ( ομιλία 
Δημάρχου και μουσική υπόκρουση).

Τιμή ανά παρέλαση : 1.400,00€
ΕΥΡΩ   (Αριθμητικά):  1.400,00 ΕΥΡΩ Χ 2 ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ = 2.800,00€ (Ολογράφως): Δύο 
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο - 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Αφορά στην αμοιβή τεχνικού, κυρίως για εκδηλώσεις στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ή 
σε άλλους χώρους, όπου υπάρχει η βασική ηχητική υποδομή και οι απαιτήσεις των 
εκδηλώσεων περιορίζονται στην παρουσία του τεχνικού, για να παράσχει την ηχητική 
κάλυψη κάνοντας  χρήση  της υπάρχουσας ηχητικής εγκατάστασης. 
Τιμή ανά εκδήλωση:45,00€
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αριθμητικά): 45,00€ X 58 ΦΟΡΕΣ= 2.610,00€
(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Άρθρο - 8. ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αφορά σε εκδηλώσεις στις οποίες απαιτείται ηχητική και φωτιστική κάλυψη για παρουσίαση 
θεατρικών παραστάσεων που προέρχονται από μαθητές  Γυμνασίων – Λυκείων Αμαρουσίου 
κατόπιν προετοιμασίας τους τη σχολική χρονιά 2018-2019.
Τιμή ανά εκδήλωση και πρόβα σε συνεχόμενη μέρα με την κάθε παράσταση:500,00€
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (Αριθμητικά):500 X 7 ΦΟΡΕΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ)= 3.500,00€
(Ολογράφως) : Τρεισήμισι  χιλιάδες ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Άρθρο - 9. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ
Αφορά σε εκδήλωση στην οποία απαιτείται ηχητική και φωτιστική κάλυψη, σχολικών 
χορωδιών  που προέρχονται από μαθητές  Δημοτικών Αμαρουσίου,  κατόπιν προετοιμασίας 
τους τη σχολική χρονιά 2018-2019.
Τιμή εκδήλωσης  :  1 Χ 1.400,00 €
(Ολογράφως) : Χίλια τετρακόσια ευρώ. 
Στις προαναφερόμενες τιμές, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο - 10. ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ
Αφορά σε εκδηλώσεις στις οποίες απαιτείται ηχητική και φωτιστική κάλυψη για παρουσίαση 
της Σκηνής του Καραγκιόζη, καθώς και τον χώρο των θεατών.
Τιμή εκδήλωσης:   350 Χ 7 ΦΟΡΕΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΙΩΝ)= 2.450€
(Ολογράφως) : Δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ.
Στις προαναφερόμενες τιμές, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

                                                                                                Μαρούσι 10/06/2021
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                      Αρ.Μελ:  5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 
Αμαρουσίου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σκοπός της τεχνικής περιγραφής είναι να καθοριστούν πλήρως οι όροι και οι προϋποθέσεις 
του έργου και να καταγραφούν, αλλά και διασαφηνιστούν, οι αμοιβαίες σχέσεις, 
υποχρεώσεις, αρμοδιότητες (ευθύνες και δικαιοδοσίες) και ο τρόπος εκτέλεσης τα καθήκοντα 
και δικαιώματα των εμπλεκομένων, με οποιαδήποτε μορφή, για τη καλύτερη επίτευξη των 
στόχων του Δήμου Αμαρουσίου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Αμαρουσίου διοργανώνει:

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΗΧΗΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η Συντάξασα H Προϊσταμένη του τμήματος 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Αθλητισμού και

Πολιτισμού

Αντιγόνη Πάλλη
(ΔΕ/Α)

 

Αικατερίνη Σιόγκα
(ΠΕ/Α)

 

Μαρία Θώδα
(ΠΕ/Α)
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ i’ 
Ομιλία χωρίς monitors και φωτισμό σε κλειστό χώρο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
Ηχεία 2 δρόμων ισχύος τουλάχιστον 450 Watt Rms έκαστο 2
Τελικός ενισχυτής ανάλογης ισχύος  1
Μικροφωνική από 8 κανάλια                                                         1
CD μονό για play back με mixer (stage d.j)                                                                                                                                                               1
Ασύρματο μικρόφωνο                                                                                  1
Σταθερό μικρόφωνο                                                                                     3

Υποστήριξη από ηχολήπτη ή  DJ, για τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης.
Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων.                                                               

                                                                                                
ΤΙΜΗ :  217,00 € με Φ.Π.Α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ii΄.
Κλειστός χώρος ορχήστρα έως 4 monitors και φωτισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
Ηχεία 2 δρόμων ισχύος 500 Watt Rms έκαστο                              2
Τελικός ενισχυτής ανάλογης ισχύος  1
Μικροφωνική  από 16 κανάλια                                                        1
Monitors έως 4
CD μονό για play back με mixer (stage d.j)                                                                                                                                                                                                 1
Ασύρματα μικρόφωνα                                    έως  2
Σταθερά μικρόφωνα                                       έως 10
Γραμμές για όργανα                                       16

Υποστήριξη από ηχολήπτη ή  DJ, για την μουσική επένδυση της εκδήλωσης.
Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ                       
                               
ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
8 Led Τύπου Par64 ή Group 4 1
Ψηφιακή κονσόλα 1

ΤΙΜΗ : 390,60 € με Φ.Π.Α
             
ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ iii΄.
Ανοιχτός χώρος ομιλία και φωτισμός 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ
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ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
Ηχεία 2 δρόμων ισχύος 800 Watt Rms έκαστο                              έως 6
Τελικοί ενισχυτής ανάλογης ισχύος  2
Μικροφωνική  από 8 κανάλια                                                        1
CD διπλό για play back  με mixer (stage d.j)                                                                                                                                                                                                1
Ασύρματα μικρόφωνα                                    έως 2
Σταθερά μικρόφωνα                                    έως 8
Μικρόφωνα κεφαλής έως 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ    
                   
ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
8 Led Τύπου Par64 ή Group 4 1
Ψηφιακή κονσόλα 1

Το σύνολο των γραμμών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για όργανα, είτε 
για μικρόφωνα.
Υποστήριξη από ηχολήπτη ή  DJ, για την μουσική επένδυση της εκδήλωσης.
Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων.       

ΤΙΜΗ : 272,80€ με Φ.Π.Α

ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ iv΄.
Ανοιχτός χώρος ορχήστρα έως 4 monitor – φωτισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
Ηχεία 2 δρόμων ισχύος 800 Watt Rms έκαστο                              έως 6
Subwoofer ισχύος 800 Watt Rms έκαστο                              έως 2
Τελικοί ενισχυτής ανάλογης ισχύος  (500 έως 1.000 Watt έκαστος) 2
Μικροφωνική  από 16 κανάλια                                                        1
CD διπλό για play back  με mixer (stage d.j)                                                                                                                                                                                                1
Ασύρματα μικρόφωνα                                    έως 2
Σταθερά μικρόφωνα έως 16
Μικρόφωνα πέτου έως 2
Monitor ισχύος 500 Watt Rms έκαστο έως 4
Γραμμές για όργανα                                       έως 16

Το σύνολο των γραμμών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για όργανα, είτε 
για μικρόφωνα. 
Υποστήριξη από ηχολήπτη ή  DJ, για την μουσική επένδυση της εκδήλωσης.
Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
8 Led Τύπου Par64 ή Group 4 1
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Ψηφιακή κονσόλα 1

Αντίστοιχες βάσεις φωτιστικών ύψους τουλάχιστον  πέντε (5) μέτρων, καθώς και τα 
απαραίτητα frames.

ΤΙΜΗ : 520,80€ με Φ.Π.Α

ΠΑΚΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ v΄.
Ανοιχτός χώρος ορχήστρα έως 8 monitors – φωτισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
Ηχεία  2 δρόμων ισχύος 800 Watt Rms έκαστο                              έως 6
Subwoofer ισχύος 800 Watt Rms έκαστο έως 4
Τελικοί ενισχυτής ανάλογης ισχύος 4
Μικροφωνική  από 32 κανάλια Digital                                                        1
Equalizer 31 περιοχών 6
USB-CD διπλό για play back  με mixer (stage d.j)                                                                                                                                                                                                1
Ασύρματα μικρόφωνα                                    έως 2
Σταθερά μικρόφωνα  δυναμικά και  πυκνωτικά                                   έως 26
Μικρόφωνα πέτου έως 2
Monitor  15’’  2 δρόμων (500 Watt Rms έκαστο) έως 8
Rack  ( επεξεργαστής ήχου και αντιμικροφωνική μονάδα) 1

Το σύνολο των γραμμών, θα είναι αντίστοιχο της κονσόλας, είτε πρόκειται για όργανα, είτε 
για μικρόφωνα. Υποστήριξη από ηχολήπτη ή  DJ, για την μουσική επένδυση της εκδήλωσης.
Τα απαραίτητα αναλόγια, βάσεις, καλώδια σύνδεσης.
Αντίστοιχες βάσεις ηχείων και μικροφώνων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ
12 Led τύπου Par64 ή 2 Group 4 1
Ψηφιακή κονσόλα 1

ΤΙΜΗ : 806,00€  με Φ.Π.Α

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ                

1 Μικροφωνική κονσόλα 24CH / 4 group / 6 AUX /2 master
2 Μικροφωνικές κονσόλες 8 CH
7 Ενισχυτές 2x800w / 4 ΩΜ
2 Controller / compressor/limiter/2way
2 Ενισχυτές 2x300w
4 Ηχεία 2x300w
4 Μικρόφωνα πυκνωτικά
7 Μικρόφωνα δυναμικά 
4 Μικρόφωνα ασύρματα 15 Βάσεις μικροφώνων (τηλεσκοπικοί γερανοί)
2 CD player 
14 Ηχεία 800w 
 2 woofer 15” 
1 κόρνα 2”
600m καλώδια 5x2.5 & 4x2.5 κατ’ ελάχιστο
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Παροχές ρεύματος 5 x 32Amp, 30m
Πίνακας τριφασικός 3x32Amp
Απαιτούμενοι 3 τεχνικοί ηχολήπτες κατά την διάρκεια της παρέλασης, καθώς και (4) τεχνικοί 
για τις ανάγκες της ηχητικής εγκατάστασης.

Τιμή : 1.736,00€  με Φ.Π.Α

Για οποιοδήποτε από  την ανωτέρω ηχητική κάλυψη  είναι απαραίτητος τριφασικός πίνακας 
ρεύματος, με φύσα ισχύος 3x63Α, όπου παρέχεται από τον Δήμο. 

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ηχητική εγκατάσταση        
                                                                                          
6 τεμ. Μικρόφωνα ασύρματα πέτου ή κεφαλής
5 τεμ. Μικρόφωνα πυκνωτικά σκηνής
1 τεμ. Μικρόφωνο δυναμικό
1 τεμ. Μικρόφωνο ασύρματο χειρός
1τεμ. Μικροφωνική κονσόλα Digital-24CH-12 Aux        
1 τεμ. CD mp3/usb player
7τεμ.  Βάσεις μικροφώνων
4 τεμ.  Ηχεία 500w 2way 15” woofer και κόρνα 1,5” 
4 τεμ.  Βάσεις ηχείων
1 τεμ.  Ενισχυτής 2x1000w RMS, 4 ΩΜ

Ηχολήπτης για την πρόβα κάθε παράστασης σε συνεχόμενη μέρα με την παράσταση καθώς 
και ηχολήπτης για τις παραστάσεις.

Φωτισμός
8τεμ. Προβολείς θεάτρου 1000w
2τεμ. Τρίποδα στήριξης προβολέων
1τεμ. Dimmer τριφασικό 6x3kw
 Φίλτρα έγχρωμα για τους θεατρικούς προβολείς
Παροχές ρεύματος 5x32Amp, 50m

Τιμή:  620,00€  με Φ.Π.Α

ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ
Ηχητική εγκατάσταση

1 mic ασύρμαρτο
2 mic καλωδιακά δυναμικά
1 Μικροφωνική κονσόλα 16 καναλιών
2 Ενισχυτές 2Χ400W
4 Ηχεία 2 Δρόμων 400W  έκαστον
4 Βάσεις (Τρίποδα) Ηχείων
1 CD Player MP3-USB stick

Φωτισμός
8 Προβολείς 500W Ιοδίου
4 Τρίποδα φωτισμού
1 Dimmer τριφασικό
1 Πίνακας ρεύματος 3Χ32 Α

Τιμή:  3.038,00€ με Φ.Π.Α.
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Παροχή επιπλέον ηχητικής κάλυψης (BACK LINE)

Εφόσον  είναι απαραίτητο από τις ανάγκες της εκδήλωσης και παρασχεθεί επιπλέον ηχητική 
κάλυψη (backline ),  κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου., οι τιμές  
ανά είδος και ανά ημέρα, είναι οι παρακάτω: 

Είδος Τιμή χωρίς ΦΠΑ
Σετ ντραμς (κομπλέ με 2 πιατίνια) 60,00 €
Ενισχυτής μπάσου 500 W Rms με καμπίνα 4 Χ 10 30,00 €
Ενισχυτής μπάσου combo 400 W Rms 30,00 €
Ενισχυτής κιθάρας 100 W Rms με καμπίνα  4 Χ12 30,00 €
Ενισχυτής κιθάρας combo 100 W Rms 30,00 €
Πιάνο ηλεκτρικό (Keyboard) 70,00 €

Τιμή: 310,00€ με Φ.Π.Α.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ

V 1 1 backline 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ "ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ" 7  

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ  1

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

I 10

 ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΠΥΡΟΣ 
ΛΟΥΗΣ»

III 1

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ι 2

 ΡΕΒΥΘΑΔΑ ΙΙ +                
1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ

1  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΙΙ 1
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

ΙΙ 1

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ & ΑΛΛΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ι 8 1 back line

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ(Μ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΙ 4

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

IV 4 6 backline 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΙΙ 3

 ΧΟΡΩΔΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ V 3
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ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 7

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ 1

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

IV 8  1 ΜΕ ΠΡΟΒΑ  
&            2 
backline 

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

II 13

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΙΙ 6 1 back line

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

V 6 1 ΜΕ ΠΡΟΒΑ  
&             2 
backline 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 58

Στον παραπάνω πίνακα συμπεριλαμβάνονται οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του 
Δήμου, καθώς και οι εκδηλώσεις που αναφέρονται στο ΔΥ/03-06-2021 έγγραφο του 
Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.

Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  
περιλαμβάνονται: Συναυλίες στο πλαίσιο εορταστικών-επετειακών εκδηλώσεων, 
συνεστιάσεις, γιορτή της γυναίκας, γιορτή της μητέρας, χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις (κοπή πίτας των εργαζομένων, παιδική γιορτή παιδιών εργαζομένων, 
χριστουγεννιάτικη συναυλία φιλαρμονικής), πανελλήνια έκθεση κεραμικής, 
ρεβυθάδα, παγκόσμιες ημέρες διαφόρων θεμάτων, εθνικές επέτειοι, παρουσιάσεις 
βιβλίων, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, σχολικές χορωδίες, βράβευση 
επιτυχόντων μαθητών,  οικολογικές εκστρατείες, αφιερώματα, ομιλίες, η τέχνη στο 
δρόμο, Σπαθάρεια, θεατρική παιδαγωγία ,συνδιοργανώσεις με πολιτιστικούς συλλόγους κ.α.
Στις εκδηλώσεις του αθλητισμού του Δήμου περιλαμβάνονται: Εκδηλώσεις   
αθλητικών προγραμμάτων, φιλικά τουρνουά, εκδηλώσεις ΑμεΑ, συνδιοργανώσεις 
με αθλητικούς συλλόγους, εκδηλώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αγώνες 
δρόμου Σπύρος Λούης, ομιλίες, ημερίδες, Βe Active, Challenged day)  και άλλες.
Στις θρησκευτικές εορτές περιλαμβάνονται: η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η 
περιφορά Επιταφίου, τα Θεοφάνεια, η Κοίμηση της Θεοτόκου  και άλλες.

• Οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων, θα ορισθούν κατά την διάρκεια του έτους.
• Εάν απαιτείται ή όχι πρόβα ορίζεται από τις ανάγκες της εκδήλωσης και σε κάθε 

περίπτωση θα αναφέρεται στην έγγραφη εντολή της Δ/νσης Αθλητισμού-Πολιτισμού 
προς τον Ανάδοχο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες και να 
καταθέσουν τρεις (3) βεβαιώσεις  καλής εκτέλεσης εργασιών, από φορείς του Δημοσίου σε 
παρεμφερές αντικείμενο. 
Κατά την ημέρα της εκδήλωσης, πρέπει να είναι παρών ο υπεύθυνος ηχολήπτης- ανάδοχος, 
ο οποίος θα  έχει την σχετική εμπειρία. 
1. Εντολή εκδήλωσης
Η εκδήλωση γίνεται ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Αθλητισμού –Πολιτισμού για εκτέλεση 
της. Από τη Δ/νση αποστέλλεται, σε εύλογο χρονικό διάστημα  ΕΝΤΟΛΗ, στην οποία 
αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (είδος εκδήλωσης και αντίστοιχο πακέτο ηχητικής 
κάλυψης όπως ανωτέρω περιγράφεται, ημερομηνία, τόπος προορισμού, προγραμματισμένη 
ώρα κλπ).
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Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε εκδήλωση, χωρίς ΕΝΤΟΛΗ από την ανωτέρω αρμόδια 
Δ/νση.

2. Μεταφορά εξοπλισμού για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη
Η μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου. 
Απαραίτητα διασφαλίζεται  η τήρηση των προγραμματισμένων χρόνων. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει και να απομακρύνει τον εξοπλισμό του μετά 
το πέρας κάθε εκδήλωσης.

3. Ματαίωση – ακύρωση εκδηλώσεων
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης των εκδηλώσεων για λόγους ανωτέρας βίας, (καιρικά 
φαινόμενα, ασθένεια κ.λπ.), αυτές θα πραγματοποιηθούν σε νεότερη ημερομηνία, την  οποία 
θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη. Η αμοιβή στην περίπτωση αυτή, θα παραμείνει ως έχει, ενώ 
αυτονόητο είναι, ότι ισχύ έχουν όλοι οι όροι του παρόντος.

Για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων πoυ δεν εξειδικεύονται πλήρως στην παρούσα 
μελέτη απαιτείται η έγκριση του αρμόδιου Oργάνου.

                                                                                                     Μαρούσι 10/06/2021

                  Αρ.Μελ: 5/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής 
κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 
Αμαρουσίου  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου 

Αμαρουσίου.

Άρθρο 2: Προϋπολογισμός
O ενδεικτικός προϋπολογισμός που συντάχθηκε από την υπηρεσία ανέρχεται σε 49.705,40€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 

έτους 2021 και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α 15-6235.006 και τίτλο «Παροχή Ηχητικής και 

Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  Δήμου Αμαρουσίου»

Η Συντάξασα H Προϊσταμένη του τμήματος 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Αθλητισμού και

Πολιτισμού

Αντιγόνη Πάλλη
(ΔΕ/Α)

 

Αικατερίνη Σιόγκα
(ΠΕ/Α)

Μαρία Θώδα
(ΠΕ/Α)
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Ο κωδικός CPV είναι: ( CPV: 92370000-5).
Άρθρο 3: Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω 

διατάξεις:

Έχοντας υπόψη:
15.Τον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
16. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

σήμερα  ισχύει  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006).
17. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
18. Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-

2016).
19. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

20. Τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-)
 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

21.  Τον 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» .

22. Τον Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

23. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει.

24. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία».

25. Την με αρ.  57654 / 23-05-2017  Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης ».

26. Την με αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής  με θέμα «Έγκριση του ¨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 »( 
Β΄3698).

27. 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.

28.     Την ανάγκη του Δήμου για την Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων  
Δήμου Αμαρουσίου  

29.     Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαμβάνεται στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 
του Δήμου Αμαρουσίου, οικονομικού έτους 2021.

30.      Οι διατάξεις του Ν 4555/2018 ( ΦΕΚ 133Α/2018) Πρόγραμμα «Κλεισθένης»

Άρθρο 4: Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά έγγραφα κατά  σειρά ισχύος είναι:

6. Το συμφωνητικό. 
7. Η  Διακήρυξη .
8. Η με αριθμό  5 / 2021  μελέτη της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού.
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9.  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή.

10. Η προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 5: Τεχνική προσφορά

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη, που λαμβάνει μέρος 
στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, στην τεχνική προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού 
τα εξής: 
. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 
οποία θα δηλώνει ότι:
Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχεται 
πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι 
προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

• Τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  ανάλογων έργων από φορείς του Δημοσίου σε 
παρεμφερές αντικείμενο, τελευταίας 3ετίας (από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών) .

Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς.

Άρθρο 6: Τρόπος  εκτέλεσης της εργασίας 
Η ανάθεση των εργασιών αυτών θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών.

Άρθρο 7: Στοιχεία προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να 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 ΦΠΑ και μετά με το άθροισμα του ΦΠΑ 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 της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα 
βαρύνει το Δήμο Αμαρουσίου.

Άρθρο 8: Ειδικές προδιαγραφές των παρεχόμενων εργασιών 
Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εργασιών προσδιορίζονται 
επακριβώς στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές των εργασιών της μελέτης.

Άρθρο  9 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εργασίας 
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Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 .
 

Άρθρο  10 : Παραλαβή των εργασιών 
Η παραλαβή των εργασιών  ενεργείται από αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου. Εάν κατά την 
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την 
αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. 

Άρθρο 11 : Πληρωμή εργασιών 
Η πληρωμή μπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της παράδοσης των 
εργασιών και μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται για 
την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής.
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.

Άρθρο 12 : Ποινικές ρήτρες
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η 
Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 
220 του Ν.4412/2016.
Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 203 και 204 του 
Ν.4412/2016.
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016, β) οι 
όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με 
το άρθρο 129 του Ν.4412/2016
 

 Άρθρο 13 : Συμβατική προθεσμία 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από 
συμφωνία και των δύο μερών χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

 
Άρθρο 14 : Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται  με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 
κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.

                                                                               Μαρούσι 10/06/20210

Η Συντάξασα H Προϊσταμένη του τμήματος 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Αθλητισμού και

Πολιτισμού

Αντιγόνη Πάλλη
(ΔΕ/Α)

 

Αικατερίνη Σιόγκα
(ΠΕ/Α)

 

Μαρία Θώδα
(ΠΕ/Α)
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Παράρτημα B: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας
(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ)

Προς τον Δήμο Αμαρουσίου
Ημερομηνία: __/__/2021

Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό:
Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας 
για το διαγωνισμό «Παροχή Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 

Δήμου Αμαρουσίου

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__/2021
Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον τέσσερις(4) μήνες από την επόμενη ημέρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

CPV : 92370000-5
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ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 7

Παροχή επιπλέον ηχητικής κάλυψης( BACK 
LINE ) όταν απαιτείται, ανάλογα με τις ανάγκες 
των εκδηλώσεων.

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 
24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα 

(να αναγραφεί ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για την (εταιρία),
Με εκτίμηση,
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)
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Παράρτημα Γ’ : Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς

Στοιχεία προσφέροντος: ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία:

Νομική μορφή:

ΑΦΜ:

Ταχ.Διεύθυνση:

Τηλέφωνα:

Φαξ:

E-Mail:

Νόμιμος 
εκπρ/πος:

Αναθέτουσα 
αρχή:

Δήμος Αμαρουσίου 
Τμήμα Προμηθειών
Βασ.Σοφίας 9 & 
Δημ.Μόσχα
151 24 - Μαρούσι

Αριθμός 
διακήρυξης:

…………………..

Τίτλος 
διακήρυξης:

ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ημερ/νία 
διενέργειας):

__/__/2021

Σημειώσεις προς προμηθευτές:

Το παρόν αποτελεί υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου 
προσφοράς

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

Ως αριθμό διακήρυξης συμπληρώστε τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της διακήρυξης.
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Παράρτημα Δ’:«Υπόδειγμα  Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  »
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090312495
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.maroussi.gr
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ
Οδός και αριθμός: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9
Ταχ. κωδ.: 15124
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: 2132038093
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: itsoutsoulianidi@maroussi.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή:
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
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Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

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

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

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

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή




