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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 48644/16.07.10 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  

 

 

 

 
Ο ∆ήμαρχος Αμαρουσίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την 
επανέκδοση του ιστορικού λευκώματος «Γαία Αμαρυσίας Αρτέμιδος – Όψεις της Ιστορίας 
της Πόλης και του ∆ήμου Αμαρουσίου» 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επανέκδοση του ιστορικού λευκώματος του δήμου σε 
2.500 αντίτυπα, συνοδευόμενα από 2.000 συρταρωτές θήκες και 500 χειροποίητες 
κασετίνες, καθώς και η απαιτούμενη βελτίωση και ενημέρωση του έργου δια προσθηκών για 
την περίοδο 2003-2010. Επιπλέον, προβλέπεται η παραγωγή DVD, το οποίο θα περιέχει 
την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή (PDF αρχεία των σελίδων), καθώς και οπτικοακουστικό 
υλικό με χαιρετισμό του ∆ημάρχου και κινηματογραφικές λήψεις από τον ∆ήμο Αμαρουσίου, 
διάρκειας 15-17 λεπτών, μετά συνοδευτικού ένθετου 16/σέλιδου εντός πλαστικού DVD box. 

ΑΡΘΡΟ 1 
Νομικό και θεσμικό Πλαίσιο 

 
 
Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί βάσει των διατάξεων: 
(1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α) 
(2) Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
(3) Το Π∆ 60/2007 (προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004) 

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 ΠΡΟΔ/ΡΑΦΕΣ 
      (ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΔΕΙΓΜΑ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  
Ε.Ο.Κ. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΣΤΟ 
ΤΕΥΧΟΣ Δ/ΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦ/ΔΑΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
         ΝΑΙ      ΝΑΙ              ------------ 15-07-2010 

ΕΡΓΟ:  
«ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: ΓΑΙΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ – 

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 129.926 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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(4) Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) κατ’ αναλογική εφαρμογή για 
τις διαδικασίες,  

(5) Την 198/2010 απόφαση της ∆ημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Γλώσσα 

 
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα 
συντάσσονται στην Ελληνική. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη και 
επικυρωμένη μετάφραση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Τόπος & Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού 
 
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στην έδρα του ∆ήμου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & ∆ημ. 
Μόσχα, στο Μαρούσι, την 05/08/2010 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14.00. Μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές 
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία 
θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Προϋπολογισμός Προμήθειας 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας, που είναι ενδεικτική, 
εκτιμάται στο ποσό των 129.926,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την παραγωγή 
2.500 αντιτύπων, 2.000 συρταρωτών θηκών και 500 χειροποίητων κασετινών, καθώς και 
8.000 DVD μετά ένθετου 16/σέλιδου, θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 00-6434.003 του 
Προϋπολογισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου έτους 2010. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης  

5.1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά τους, τα εξής : 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη  με το 
υπόδειγμα. της ∆ιακήρυξης.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 
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β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με   θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα  
από τα αδικήματα της παρ. 1 αρθρ. 43 Π.∆. 60/2007, ή/και για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 

 δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, 
 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελµατικές 
οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να είναι 
εγγεγραµµένοι µμέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ∆ημόσιου και τον ευρύτερου 
∆ημόσιου Τομέα σε όλη την επικράτεια.  

 τους φορείς κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους υποχρεούνται να είναι 
ασφαλισμένοι, οι ίδιοι και το προσωπικό τους. 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου. 

γ. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαιωμένη την γνησιότητα της 
υπογραφής της.  Ειδικά τα νομικά πρόσωπα να υποβάλουν και παραστατικό από το οποίο να 
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 

Ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που πρέπει 
να υποβληθούν με την προσφορά, είναι :   

1. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο 
ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας.  

2. Κατάλογος στον οποίον να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των πέντε (5) 
τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη, της ημερομηνίας 
παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται με πιστοποιητικά, τα οποία 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή ή με αντίστοιχα παραστατικά του 
προμηθευτή, ή με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ή του προμηθευτή (δελτία 
αποστολής – τιμολόγια). 

3. ∆είγμα ανάλογων εργασιών – επίδειξη τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων εκδόσεων 
αυτοδιοικητικής ιστορίας Νομαρχιών, ∆ήμων ή Περιφερειών των πέντε (5) 
τελευταίων ετών. 
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4. Ισολογισμός τριών τελευταίων χρόνων, για όσους έχουν από το νόμο υποχρέωση 
σύνταξης ισολογισμού. 

5. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του κύκλου 
εργασιών που αφορά την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες  κατά τη 
διάρκεια των τριών προηγούμενων ετών. 

 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
5.2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα 
και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών: 

 

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 ήτοι:   

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, 
σελ. 1) 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1)  και στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, 
σελ. 2) 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305) 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
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δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ. Α2  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περ.Α3  της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β της παρ. 2 του 
παρόντος, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
της περίπτωσης Γ2 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

∆. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης Α1 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α2 και Α3 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 
2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 
της περίπτωσης Γ2  της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
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(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση. 

 

3.  Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά  από υπεύθυνη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

4. Επισημαίνεται ότι η  μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρ. 1 του παρόντος  άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον 
διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
Προσφορές  

 
 
1 Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση:  
∆ήμος: Αμαρουσίου 
Γραφείο: Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων 
Οδός: Βας. Σοφίας 9 & ∆ημ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι 
 
2  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την  
αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) 
στην έδρα του ∆ήμου Αμαρουσίου, Βας. Σοφίας 9 και ∆ημητρίου Μόσχα  15124, Μαρούσι. 
 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, 
με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο ∆ήμο μέχρι την προηγουμένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  
 
3  Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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4.   Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, δηλαδή :  
 
Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής» 
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» 
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»  
 
Τα περιεχόμενα των ανωτέρω τριών φακέλων παρουσιάζονται σε επόμενες παραγράφους.  
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: ΓΑΙΑ 
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  
 

ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ήμος Αμαρουσίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  
 
 
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 
∆ιαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 
 
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
 
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω 
αριθμό αντιτύπων: 
 
∆ικαιολογητικά συμμετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής.  
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Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (σεCD).  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
Οικονομική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD)  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα. 
 
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 
 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  
 
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και 
αποδεχόμεθα, κλπ. 
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο, το δε 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει 
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 
 
Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. 
Η Αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και 
τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 
προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του ∆ιαγωνισμού.  
 
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, και ότι 
έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισμού.  
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων 
πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Χρόνος Ισχύος προσφορών  

1.   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από το ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν ο ∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί.  

4.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
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 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Εναλλακτικές Προσφορές 

1. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε 
καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης 
των προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
 Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το 
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται θα 
είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική 
Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος 
της Προσφοράς. 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας Α/Μ ανά 
κατηγορία στελέχους. Υπηρεσία η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και η 
οποία δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 
προσφέρεται με μηδενική αξία. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των λογιστικών ασυμφωνιών είναι 
σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού 
τιμήματος της Προσφοράς, τότε μπορεί να απορριφθεί η Προσφορά στο σύνολό της.  
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 
Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι 
να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Παράρτημα). 
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
Τελικός ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομικά 
συμφέρουσα, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της ∆ιακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 
 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή 
∆ιαγωνισμού όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε 
υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά.  
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία 
περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 
Αποκλείονται του διαγωνισμού και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα 
σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονομικά στοιχεία. 

Αποσφράγιση ∆ικαιολογητικών 

 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση 
μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.  
 2. Η εξέταση των προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία 
του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο διαγωνισμό, 
γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισμού, 
η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλει στην ∆ημαρχιακή Επιτροπή. 
3. Η απόφαση της ∆ημαρχιακής Επιτροπής κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως 
στους διαγωνιζομένους. 
4. Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου. 
Αν υποβληθούν ενυπόγραφες ενστάσεις, η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισμού. 
διακόπτει τη διαδικασία μέχρι την εκδίκαση των  ενστάσεων. Η Επιτροπή εξετάζει τις 
υποβληθείσες ενστάσεις και αποφαίνεται με πλήρη αιτιολόγηση των θέσεων της. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με κάθε ένσταση είναι τελεσίδικες. 
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Η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισμού συντάσσει εισήγηση την οποία αποστέλλει μαζί με 
το νέο πρακτικό στη ∆ημαρχιακή Επιτροπή για έκδοση σχετικής απόφασης.  
Η απόφαση της ∆ημαρχιακής Επιτροπής κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους 
διαγωνιζομένους. Επί της εν λόγω απόφασης της ∆ημαρχιακής Επιτροπής δεν χωρούν 
ενστάσεις. 
 
5. Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό και η προσφορά επιστρέφεται πριν 
την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών 

Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους 
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή έγγραφο.  
Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, 
θα συντάξει πρακτικό που θα υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
(∆ημαρχιακή Επιτροπή) για την έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των 
προσφορών και τη βαθμολόγησή τους.  
Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους προσφέροντες. Κατά του 
ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 
Ακολουθεί η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων και η έκδοση του τελικού πίνακα 
τεχνικής βαθμολογίας.  

Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών 

Στην συνέχεια προχωρεί στην Αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς. 
 Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική 
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή έγγραφο.  
 Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων, 
Η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων θα γίνει με σύνθεση του Βαθμού Τεχνικής 
Προσφορά (ΒΤΠ) και της Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠ) των συμμετεχόντων στο τελικό 
στάδιο αξιολόγησης και ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς, με συντελεστές βαρύτητας, 
που είναι για την ΒΤΠ 80% και την ΟΠ 20%. 
Η Επιτροπή συνέρχεται στην συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση και συντάσσει πίνακα με τους 
συνολικούς βαθμούς (ΣΒ) που συγκέντρωσαν οι διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό μέχρι το τελικό στάδιο του ανοίγματος των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  
 
Ο  ΣΒ υπολογίζεται με βάση τον τύπο ΣΒ= ((ΤΒ)*0,80)+ ((ΟΒ)*0,2), όπου 
ΤΒ = (ΒΤΠ του ∆ιαγωνιζομένου) / (Μέγιστος ΒΤΠ μεταξύ των ∆ιαγωνιζομένων) και 
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ΟΒ= (Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των ∆ιαγωνιζομένων) / (Οικονομική 
Προσφορά ∆ιαγωνιζομένου) 
Με βάση την παραπάνω βαθμολογία οι ∆ιαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά 
φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού. Τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται μέχρι και το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο. 
Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Προσφορών ως ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ του διαγωνισμού, που είναι ο ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ με τον 
υψηλότερο ΣΒ. 
Η επιτροπή υποβάλλει το πρακτικό στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για 
την έκδοση απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των προσφορών και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου. 
Η απόφαση κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους. 
Κατά του ανωτέρω πρακτικού χωρούν ενστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου. 
Αν υποβληθούν ενυπόγραφες ενστάσεις, η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισμού. 
διακόπτει τη διαδικασία μέχρι την εκδίκαση των  ενστάσεων. Η Επιτροπή εξετάζει τις 
υποβληθείσες ενστάσεις και αποφαίνεται με πλήρη αιτιολόγηση των θέσεων της. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με κάθε ένσταση είναι τελεσίδικες. 
Η Επιτροπή διενέργειας του ∆ιαγωνισμού συντάσσει εισήγηση την οποία αποστέλλει μαζί με 
το νέο πρακτικό στη ∆ημαρχιακή Επιτροπή για έκδοση σχετικής απόφασης.  
Η απόφαση της ∆ημαρχιακής Επιτροπής κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους 
διαγωνιζομένους. Επί της εν λόγω απόφασης της ∆ημαρχιακής Επιτροπής δεν χωρούν 
ενστάσεις. 
 

Απόφαση Κατακύρωσης  

Κατόπιν και μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού θα γνωμοδοτήσει 
σχετικά με την επιλογή και κατακύρωση στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
το οποίο θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης. 
 
Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του ∆ήμου Αμαρουσίου σε τρία (3) όμοια 
αντίτυπα. 
Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον 
συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. 
2. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 
3. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι 

απαιτούμενες παρατάσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Κριτήρια και ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί 
στα παρακάτω: 

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

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

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

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά 
στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ. 

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγματοποιείται, με την χρήση κριτηρίων και 
σταθμισμένης βαθμολογίας. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο 
του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των κριτηρίων. 
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. 
Εξαιρετικά η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 
Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο B.2.2 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο µε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. 
Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκοµίζει σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 



 
 

16

 
Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων έχει υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση από αυτές που ορίζονται στην παρούσα ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ζητούνται, καταπίπτει υπέρ του 
∆ήμου Αμαρουσίου  η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 
 
Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ήμου Αμαρουσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον 
από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόµενα στο 
κεφάλαιο B.2.3 της παρούσας ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων. 

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθορισμένους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους 
της ∆ιακήρυξης. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουθεί: 

 
Α/Α 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Α. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας & Απόδοσης 70% 
Α.1 Σαφήνεια της τεχνικής προσφοράς ως προς την κατανόηση και 

την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου  25% 

Α.2 Ποιότητα της προσφοράς με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης και των δειγμάτων εργασιών σε ανάλογες 
εκδόσεις 

25% 

Α.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου – Πρόσθετες υπηρεσίες 20% 
Β Ομάδα «Έργου» 30% 
Β.1 ∆ομή, οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας Έργου 15% 
Β.2 Επάρκεια στελεχών Ομάδας Έργου (επιστημονικό – τεχνικό 

επιτελείο) 15% 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Απόρριψη Προσφορών 

 
1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 

απόρριψη της προσφοράς. 

2. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη 
αποδεκτές. 
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3. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.  

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 

8. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά είναι αυτή της οποίας το κόστος είναι 
μικρότερο του 80% του προϋπολογισμού του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής 
Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις 
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης 
λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται 

9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον Προϋπολογισμό του Έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Προσφυγές - Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισμού 
 

Προσφυγές 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

2.  Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού : Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρο-
νικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα 
(∆ημαρχιακή Επιτροπή)  που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει 
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την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισμού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 
οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

γ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών της παραγράφου 5.2, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση 
της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της 
στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του 
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου 
προθεσμίας.  

3.  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4.   Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με 
φροντίδα τους. 

Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισμού 

1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ∆ήμου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισμού.  

2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ∆ήμο 
Αμαρουσίου. 

3. Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την 
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παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε 
ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων 
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε 
σχέση με το δημοπρατούμενο έργο.  

4. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5. Ο ∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για 
μέρος του υπό ανάθεση έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού 
αντικειμένου. Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού 
αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ο 
∆ήμος διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν έργο, μέχρι 
ποσοστού 10% επί του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης του ∆ήμου διατηρεί το 
δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 10% το συμβατικό έργο, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, εφ΄ όσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Κατάρτιση – Υπογραφή – ∆ιάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 
 
 

1. Μεταξύ του ∆ήμου και του Αναδόχου/ ων θα υπογραφεί σύμβαση . 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για το ∆ήμο 

3. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 
σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η τεχνική 
προσφορά του Αναδόχου, η οικονομική του προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, 
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων  του Αστικού Κώδικα. 

4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

6. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 
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α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
ζ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 
7. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α ήτοι  6.496,30 €.  
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα: 

Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη). 

 
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά 
είναι: 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 
(2) ο αριθμός της διακήρυξης 
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(4) η ημερομηνία έκδοσής της 
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
προμηθευτή από την Υπηρεσία. 
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8. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα:   
      (Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το έργο ή έργο 

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

ΑΡΘΡΟ 15 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προσφερόμενων Ειδών 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνα με τις 
επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

ΑΡΘΡΟ 16 
Χαρακτηρισμός Στοιχείων ή Πληροφοριών κατά την Προσφορά ως 

Εμπιστευτικών 
 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντα του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες 
Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17  
Πνευματικά ∆ικαιώματα 

 
Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό 
παραγωγής αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει 
δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό, που θα παραχθεί από τον 
Ανάδοχο, θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο με τη λήξη της Σύμβασης. Τα 
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για τη με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση 
του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην Αναθέτουσα Αρχή, του 
Αναδόχου παραιτουμένου από το παραπάνω δικαίωμα.   
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ΑΡΘΡΟ 18  
Προσκόμιση ∆είγματος 

 
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν τρία (3) 
τουλάχιστον δείγματα από προηγούμενες εκδόσεις αντίστοιχων λευκωμάτων άλλων 
Νομαρχιών, ∆ήμων, Περιφερειών, με συγγενείς προδιαγραφές προς αυτές που θέτει ο 
∆ήμος, των πέντε (5) τελευταίων ετών. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο αν 
δεν κάνει γνωστό με έγγραφο στην υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη 
βία σε μία (1) εβδομάδα από τότε που συνέβησαν αυτά, από τα οποία ακολούθησε η αδυναμία 
του για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να 
επικαλεστεί την ανώτερη βία και τα νόμιμα δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή. 
Ανώτερη βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του 
προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 

Παραλαβή – Παράδοση – Πληρωμή 
 
 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται έως τρεις (3) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 
και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του ∆ήμου είκοσι (20) ημέρες μετά την παράδοση των υλικών. 

3. Πριν την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει το προς εκτύπωση υλικό 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ∆ήμου για ποιοτικό έλεγχο και τελική 
έγκριση των περιεχομένων και της μορφοποίησης. 

4. Το εμπόρευμα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ∆ήμου. 

5. Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται 
από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
1. Η Αναθέτουσα αρχή  για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον 
ανάδοχο, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, επιβάλλει τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις από τις ισχύουσες αποφάσεις, δηλαδή σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη έκπτωτου κ.λπ. 
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2. Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων που 
μπορεί να επιβληθούν από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια μετά από διαβίβαση του σχετικού 
φακέλου στον Εισαγγελέα. 
 
3. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του ∆ημοσίου κατά του αναδόχου 
θα κρατούνται, από αυτά που πρόκειται να πάρει ο ανάδοχος, ή από την κατατεθειμένη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν ∆ημόσιο έσοδο και θα 
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί  εισπράξεως ∆ημοσίων εσόδων. 
 
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει τα προς προμήθεια είδη, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην άμεση αντικατάστασή τους και σε περίπτωση 
καθυστερήσεως εκτέλεσης του έργου να ενημερώσει εγκαίρως τη Αναθέτουσα αρχή. 

 
5. Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να  προσλάβει  ανάδοχο με  ελεύθερη  τιμή  και η τυχόν 
προκύπτουσα διαφορά τιμής βαρύνει τον εκπεσόντα  ανάδοχο  ή  επιδιώκεται η είσπραξη 
από την ιδιαίτερη περιουσία του  ανεξάρτητα  από  την  κατάπτωση της εγγυοδοσίας του και 
των προστίμων που τυχόν θα του επιβληθούν μέχρι την λήξη της ισχύος της μετά του 
κηρυχθέντος εκπτώτου αναδόχου  της  συναφθείσης σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
Χρόνος Εγγύησης 

 
1. Ο προμηθευτής εγγυάται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το υλικό που θα 
προμηθεύσει ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, 
απαλλαγμένο από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση είτε υλικά 
κατασκευής αυτού είτε εργασίες κατασκευής και ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε 
άποψη στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Επίσης δεσμεύεται ότι τα 
προμηθευόμενα είδη είναι του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με το αναφερόμενο στην 
προσφορά του. 

2. Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών και θα 
αρχίζει από την παραλαβή του υλικού. 

3.  Κατά το χρόνο εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
αντικαθιστά κάθε υλικό που θα παρουσιάσει ακαταλληλότητα, ή φθορά λόγω κακής 
ποιότητας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις 
παραπάνω ενέργειες, τότε αυτό το κάνει ο εργοδότης σε βάρος και για λογαριασμό του 
προμηθευτή. 
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ΑΡΘΡΟ 23 
Λήψη Πληροφοριών – ∆ημοσίευση 

 
1. Αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διατίθεται στο 
γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων του ∆ήμου, εντός του ∆ημαρχιακού 
Μεγάρου, στον 3ο όροφο, τηλ. 213 2038336 και φαξ 210 6146421.  

2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος Αμαρουσίου και θα δημοσιευθεί στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα καθώς και σε μία 
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.  Επίσης ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ∆ήμου Αμαρουσίου www.maroussi.gr και θα αποσταλεί στον ΕΟΜΜΕΧ και το Ε.Β.Ε.Π 
 

 

Αμαρούσιο, ………………………… 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Μ.Ε.Δ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 
 

«ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: ΓΑΙΑ 
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 
ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

«ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: ΓΑΙΑ 
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. 198/2010 απόφασης της ∆ημαρχιακής 
Επιτροπής για την επανέκδοση λευκώματος με την ιστορία της πόλης και του δήμου 
Αμαρουσίου μετά συνοδευτικής θήκης και κασετίνας, καθώς και την παραγωγή DVD μετά 
συνοδευτικού ένθετου 16/σέλιδου εντός πλαστικού DVD box, συντάσσεται δε βάσει των 
διατάξεων  α) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) β)  Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) γ) του Π∆ 60/2007 
(προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις 
διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004) 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραγωγή δυόμισι χιλιάδων (2.500) λευκωμάτων 
καθώς και δύο χιλιάδων (2.000) συρταρωτών θηκών, 500 χειροποίητων κασετινών και 
8.000 DVD μετά συνοδευτικού ένθετου 16/σέλιδου εντός πλαστικού DVD box ανέρχεται 
στο ποσό των 129.926,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α. 00-
6434.003 με τίτλο « ∆απάνες επανέκδοσης ιστορικού λευκώματος Γαία Αμαρυσίας 
Αρτέμιδος » του προϋπολογισμού του ∆ήμου Αμαρουσίου έτους 2010. 

 

Αμαρούσιο, Ιούνιος 2010 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΙΤΣΗΣ 
 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
«ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ: ΓΑΙΑ 
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Εκτύπωση αντίτυπων 
λευκωμάτων 

2.500 40 € 100.000,00 € 

ΦΠΑ (5%)   5.000,00 € 

 1. 

    105.000,00 € 
2. Παραγωγή 

συρταρωτών θηκών 
λευκωμάτων και 
χειροποίητων 
κασετινών 

2.000 + 
500 

1,20 € 3.000,00 €  

4.  Παραγωγή DVD μετά 
συνοδευτικού 
ένθετου 16/σέλιδου 
εντός πλαστικού 
DVD box 

8.000 2,20 € 17.600,00 € 

 ΦΠΑ (21%)   4.326,00 € 

 

     24.926,00 € 
   
   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

120.600,00 €  

   ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 

9.326,00 €  

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 129.926,00 € 

Αμαρούσιο / Iούνιος 2010 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΙΤΣΗΣ 
 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «ΓΑΙΑ 
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

III. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της Προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην επανέκδοση σε 2.500 λευκωμάτων μετά 2.000 συρταρωτών 
θηκών και 500 κασετινών, καθώς και την παραγωγή 8.000 DVD μετά συνοδευτικού ένθετου 
16/σελιδου, του ιστορικού λευκώματος με την ιστορία της πόλης και του ∆ήμου Αμαρουσίου 
υπό τον τίτλο:  

«Γαία Αμαρυσίας Αρτέμιδος –  
Όψεις της Ιστορίας της Πόλης και του ∆ήμου Αμαρουσίου» 

Άρθρο 2 
Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 
Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί βάσει των διατάξεων: 
(1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ∆ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α) 
(2) Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
(3) Το Π∆ 60/2007 (προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004) 
(4) Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) κατ’ αναλογική εφαρμογή για 

τις διαδικασίες,  
(5) Την 198/2010 απόφαση της ∆ημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 
 

Άρθρο 3 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Λευκώματος 

Το έργο αφορά στην επανέκδοση του ιστορικού λευκώματος «Γαία Αμαρυσίας Αρτέμιδος – 
Όψεις της Ιστορίας της Πόλης και του ∆ήμου Αμαρουσίου». 
 Η επανέκδοση θα προβλέπει τη δυνατότητα βελτίωσης και αναδιαμόρφωσης διαφόρων 
ενοτήτων του έργου και επιστημονικής επεξεργασίας των κειμένων με τη δημιουργία νέων 



 
 

29

ειδικών άρθρων, που θα φωτίζουν πιο ολοκληρωμένα την ιστορία του τόπου.  
 Επιπρόσθετα, το έργο θα συμπληρωθεί με τα πεπραγμένα της νεότερης δημαρχιακής 
περιόδου (2003-2010). 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Ι) Λεύκωμα 
Σχήμα: 24 Χ 31 εκατοστά 
Σελίδες: 288-320 
Εκτύπωση: Τετραχρωμία 
Χαρτί εσωτερικό: Velvet 170 gr., τριπλής επίστρωσης 
Βιβλιοδεσία: Ραφτό, με σκληρό εξώφυλλο 
Εξώφυλλο: Λαμιναριστό, τετράχρωμο 
Θήκη: Ειδική τετράχρωμη πλαστικοποιημένη συρταρωτή θήκη 
Κασετίνα: Ειδική χειροποίητη, τετράχρωμη, με πλαστικοποίηση 
 

Β) Τεχνικές Προδιαγραφές DVD 
Το συνοδευτικό DVD θα πρέπει να περιέχει την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή (PDF αρχεία 
των σελίδων), καθώς και οπτικοακουστικό υλικό με χαιρετισμό του ∆ημάρχου και 
κινηματογραφικές λήψεις από τον ∆ήμο Αμαρουσίου, διάρκειας 15-17 λεπτών, μετά 
συνοδευτικού ένθετου 16/σέλιδου εντός πλαστικού DVD box. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες βελτίωσης και επιστημονικής 
επεξεργασίας των κειμένων, η δημιουργία νέων ειδικών άρθρων που θα φωτίζουν πιο 
ολοκληρωμένα την ιστορία του τόπου, καθώς και η συμπλήρωση του έργου με τα πεπραγμένα 
της νεότερης δημαρχιακής περιόδου (2003-2010). Επίσης, περιλαμβάνονται όλες οι 
προεκτυπωτικές εργασίες, καθώς και τα έξοδα εκτύπωσης, βιβλιοδεσίας, παραγωγής των 
συνοδευτικών θηκών και των DVD, καθώς και τα γενικότερα έξοδα προκειμένου να 
παραδοθούν τα λευκώματα και τα DVD στον ∆ήμο Αμαρουσίου πλήρη, έτοιμα προς διανομή 
και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

     Γ) Περιγραφή Εργασιών 

Α΄ Φάση 

Εργασίες αναθεώρησης του πρώτου και συμπλήρωσης του τελευταίου μέρους της έκδοσης: 
έρευνα, συγκέντρωση ιστορικών στοιχείων και φωτογραφικών ντοκουμέντων, συγγραφή 
κειμένων, συνεντεύξεις, επιμέλεια έκδοσης, μετάφραση, φωτογραφίσεις, κινηματογραφικές 
λήψεις. 
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Β΄ Φάση 

Στοιχειοθεσία, σχεδιασμός, διαχωρισμός φιλμ, χαρτί, εκτύπωση, βιβλιοδεσία, παραγωγή 
DVD. 

Γ΄ Φάση 

Κατασκευή θήκης και κασετίνας 

Παράδοση των αντιτύπων και των DVD στον ∆ήμο. 

 

Αμαρούσιο / Ιούνιος 2010 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΙΤΣΗΣ 
 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  Το Δήμο Αμαρουσίου 

Βας. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα ,  Τ.Κ. 151 24,  

Μαρούσι 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθμός 

……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός ............................. αριθμός .................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., 

σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα 

(1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη 

της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  Το Δήμο Αμαρουσίου 

Βας. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα ,  Τ.Κ. 151 24,  

Μαρούσι 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 

Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και 

μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… 

συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «ΓΑΙΑ 
ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Της επιχείρησης.………………………………………………………… έδρα…………… 
οδός ……………………………………………, αριθμός………, τηλ……………………, 
fax…………………… 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΑ 
Εκτύπωση 
αντίτυπων 
λευκωμάτων 

   

ΦΠΑ (5%)    

1. 

    
2. Παραγωγή 

συρταρωτών 
θηκών λευκωμάτων 
και χειροποίητων 
κασετινών 

   

4.  Παραγωγή DVD 
μετά συνοδευτικού 
ένθετου 16/σέλιδου 
εντός πλαστικού 
DVD box 

   

 ΦΠΑ (21%)    
     
   
   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

 

   ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 

 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

.........………….................../..../2010 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή - Σφραγίδα Επιχείρησης) 


