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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600, Fax: 210 661296 
 ΑΡ.ΠΡΩΤ:36220/18-11-2019   

                                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, με τίτλο 

«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» για την κάλυψη 

αναγκών της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού για την   δημοτική  ενότητα (Δ.Ε.) Γέρακα του 

Δήμου Παλλήνης. 
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τεχνοοικονομικά προσφορά, αφού 

προηγουμένως ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.   

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12 

Γέρακας 153-44, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 1ος όροφος, την 29/11/2019 
ημέρα Παρασκευή    και ώρα 12:00 από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας. 

 Το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσόν των 13.982,24 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύνολο του προϋπολογισμού. Ενστάσεις προσφυγές 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης, συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Εγγυητική συμμετοχής δύο τοις εκατό (2%) επί της δαπάνης πριν Φ.Π.Α (279,64 €).   

 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Παλλήνης  με τις 
αντίστοιχες εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Η 

απαιτούμενη πίστωση θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση με Κ.Α. 20.6699.0048  «Προμήθεια 

διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)», του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2019 Δήμου Παλλήνης και θα προέλθει από ίδια έσοδα του Δήμου. 

Τα είδη της προμήθειας κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής: 31500000-1    (Φωτιστικός 

εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες),  31681000-3 (Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα).  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι επιθυμούντες να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο 

φάκελο με την προσφορά τους μέχρι της προηγούμενης εργασίμου ημέρας και ώρα 15:00 στο 

πρωτόκολλο του Δήμου ή να παραστούν οι ίδιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους κατά την διάρκεια 
του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης (477/2019) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής) του Δήμου Παλλήνης. 

Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://www.eprocurement.gov.gr, δέκα 

(10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. 

    Πληροφορίες για την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές στο τηλ.:2106604641-
2106604650 και fax:2106612965. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
 

 

 

 
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS
PAPAIOANNOU
Ημερομηνία: 2019.11.18 16:44:12 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΑΡ.ΠΡΩΤ: 36218 /18-11-2019   

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 
Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

                   

                                                                                 

 

Θέμα:      Διακήρυξη Συνοπτικού (πρόχειρου) Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια  
με τίτλο «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» . 

 
         Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 477/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΖΜΓΩΞΚ-ΑΝΦ), προκηρύσσει τον κάτωθι Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 27 
του ν. 4412/16): «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)». 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια διάφορων 

ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

11.276,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13.982,24 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική 

άποψη προσφορά επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο προϋπολογισμό της 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις 

άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., 

σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/11/2019 ημέρα Παρασκευή  ενώπιον 

της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής 

των προσφορών την 12η πρωινή.    

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας. 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

H μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια  λαμπτήρων led, διάφορα είδη και ηλεκτρολογικού υλικού για τις 

αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου 

Παλλήνης. 

Τα είδη της προμήθειας κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής: 

CPV  31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 

CPV  31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Δήμος Παλλήνης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ιθάκης 12, Γέρακας  

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 15344 

Τηλέφωνο 2106604641 

Φαξ 2106612965 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  v.papaioannou@156.syzefxis.gov.gr, 
promitheies@0156.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Διεύθυνση Τεχνική Υπηρεσία  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http:/www.pallini.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παλλήνης που ανήκει στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
Βαθμού (ΟΤΑ Α’) 

  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε 
τοπικό επίπεδο. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) 

και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Παλλήνης: http:/www.pallini.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής όπως ορίζεται στα ανωτέρω τηλέφωνα. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού 
(άρθρο 117 του ν. 4412/16).  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου στο 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους   2019  με Κ.Α :. 20.6662.0048 και εγγεγραμμένη πίστωση  
14.000,00 €. 
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ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Ισχύουσες διατάξεις- Θεσμικό πλαίσιο 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ A 52 - 01.04.2019) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 

με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας 

και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 

της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, 

2. Του νόμου 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, 

3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

Συνέδριο» 

9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων…»,  

11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 
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12. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

15. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. Τη με αρ. 74/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Παλλήνης με τίτλο: «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. 

Γέρακα (2019)» 

21. Το υπ΄ αριθμό  19REQ005834563/12-11-2019  πρωτογενές αίτημα. 

22. Την Πρόταση Έγκρισης Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης με αρ. πρωτ. 

35461/12-11-2019. 

23. Το Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη  με αρ. πρωτ. 35465/12-11-2019. 
24. Την υπ΄ αριθμό 1117/12-11-2019  με αριθμό πρωτοκόλλου  35503/12-11-

2019    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΙΝ7ΩΞΚ-3ΧΦ)  με την 

οποία εγκρίνεται η δαπάνη Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών 
Δ.Ε. Γέρακα (2019) και διαθέτουμε πίστωση ύψους  € ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ  ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  (13.982,24), 

για την  πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης  Κ.Α.Ε. 20.6662.0048 
(Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)  ) οικ. 

έτους 2019 για την  Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. 

Γέρακα (2019) που αφορά Τακτικά έξοδα.. 

25. Το υπ΄ αριθμό  19REQ005841950/13-11-2019 Εγκεκριμένο αίτημα. 

26. Την  με αριθμό 477/2019 ΑΔΑ: 7ΖΜΓΩΞΚ-ΑΝΦ απόφαση οικονομικής 

επιτροπής με την  οποία: 

I. Εγκρίνεται η υπ’ αριθμό 74/2019  μελέτη «Προμήθεια διάφορων 
ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» και του τρόπου 

διενέργειας του διαγωνισμού. Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει με 

την διενέργεια Συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 117   του Ν 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη τιμή,  ύστερα από αξιολόγηση  των τεχνικών 

προσφορών. 

II. Καταρτίζονται οι όροι διακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Έγγραφα της σύμβασης 
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Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της 

προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι  

1. Η Διακήρυξη 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

3. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

4. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.   

5. Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 

 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 11.276,00 

ευρώ χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α, (πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 13.982,24 €) για την 

συγκεκριμένη προμήθεια είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό 2019  του Δήμου με 

Κ.Α 20.6662.0048 με τίτλο «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. 

Γέρακα (2019)».    

Η πίστωση για το έτος 2019 είναι 14.000,00 €. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας  του τίτλου θα γίνει από τους πόρους του ΔΗΜΟΥ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει 

να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην κατωτέρω προθεσμία (άρθρο 96 

του Ν.4412/2016). 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την  29η  Νοεμβρίου  2019  ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 12η (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) ενώπιον της 

επιτροπής διαγωνισμού ή στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στα γραφεία του  Δήμου 

Παλλήνης  Ιθάκης 12 , Τ.Κ. 153-44,  24 ώρες ενωρίτερα. 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό 

είναι: Παπαϊωάννου Βασίλειος, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6604641 Fax: 210-

6612965 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού, 

μόνο εκτυπωμένα, το αργότερο τέσσερες  εργάσιμες (4) πλήρεις ημέρες από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

ταμείου (8:00-13:00) από τα γραφεία του Δήμου.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων επί 

των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξης & μελέτης) μπορούν να υποβληθούν 

μέχρι και την 4η εργάσιμη ημέρα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμα και δεν 

εξετάζονται. 

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με 

courier που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή 

μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 
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Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους 

Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία.

    

 Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν 

από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα 

αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 

προθεσμίας, που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν 

μαζί με τις άλλες, που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα οι 

οποίες, αν και ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την 

ως άνω ημέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται ούτε αξιολογούνται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. (Ν. 4412/2016  Άρθρο 96 §5). 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των αντίστοιχων Άρθρων 

της διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ Παλλήνης 

Διεύθυνση: Γραφεία του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12 –Γέρακας Αττικής, Τ.Κ 153-

44,  

Τηλέφωνο:  210-6604641, Fax 210-6612965 

NUTS 1:      EL3 Γεωγραφική Ομάδα: Αττική  

NUTS 2:      EL30 Περιφέρεια: Αττικής  

NUTS 3:      EL305 Νομός: Ανατολικής Αττικής 

 

Τα είδη της προμήθειας κωδικοποιούνται κατά CPV ως εξής: 

CPV  31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 

CPV  31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές  

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω εργασίας αναφέρονται στο 

αντίστοιχο τεύχος με αριθμό μελέτης προμήθειας: 74/2019, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί 

περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ.1.(11) του Ν.4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 

προσφέρουν στην αγορά την προμήθεια προϊόντων στη παρούσα διακήρυξη και τα 

λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, αυτοί δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Εάν η σύμβαση 
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ανατεθεί σε ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, τότε, η Ανάδοχος Ένωση, θα πρέπει 

να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, να προβεί σε σύνταξη συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 

της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που 

θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη 

και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της 

ένωσης. 

Οι παραπάνω ενώσεις προμηθευτών δικαιούνται συμμετοχής εφόσον ο κάθε 

προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την 

διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, 

αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, 

αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό 

της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 

ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα 

(υπεύθυνη δήλωση).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

  

Οι οικονομικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα είναι 

γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους 

στην ελληνική γλώσσα.  

Οι τεχνικές προσφορές θα είναι γραμμένες όπως αναφέρεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, 

και οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

 

 Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει όλα τα ζητούμενα από το αντίστοιχο Άρθρο 

της παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά συμμετοχής, να έχει εκπληρώσει τις 

Ασφαλιστικές και Φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού (Ν. 4412/2016  Άρθρο 104 §1) (ως προσωρινός Ανάδοχος), 

να είναι κατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος που είναι σχετικό με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Απαιτούμενα στοιχεία φακέλου προσφοράς 

 

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και θα παραδοθούν στην Επιτροπή και στην 

ελληνική Γλώσσα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει 

ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β) Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

Γ) Ο τίτλος της σύμβασης  

Δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής) 

Ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 

αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση 

(email).  

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους 

υποφακέλους: 

 

Το φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και ακολουθεί 

τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, σφραγισμένο, που θα περιλαμβάνει επί 

ποινή αποκλεισμού όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής 

στο διαγωνισμό. 

Το φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ακολουθεί τον κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τα παρακάτω 

οριζόμενα.  

Το φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ακολουθεί τον 

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, σφραγισμένο, ο οποίος θα περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την 

ονομασία του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» 

του προσφέροντος οικονομικού φορέα.  

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο 

τους, υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης. 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά 

το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

 

Α. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

(άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

1. Το τυποποιημένο έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

των Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) του Ν. 4412/2016 άρθρο 79 

παράγραφος  4, ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι εν λόγω 

οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει το ανωτέρω έντυπο θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Περισσότερες πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες των 

Κατευθυντηρίων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 

(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr). 

Επισυνάπτεται στην προσάρτηση της παρούσας του Παραρτήματος ΙΙ 
συμπληρωμένη η πρώτη σελίδα  του ΤΕΥΔ. 

 

      2) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) 

σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., 

στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το 

Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης 

εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 

διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 

προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 

καταστατικού. 

iv. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν 

την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να 

προκύπτουν ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε καθώς και τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 

από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

 Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί 

μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη 

μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. 

που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα 
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εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα 

πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που 

συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της 

ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται 

χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων και σε περίπτωση κατακύρωσης της 

σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος 

της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από 

τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της 

και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.  

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη 

εξετάζεται από το Δήμο Παλλήνης η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος 

Παλλήνης αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν 

τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με 

προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης. 

  

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε 

κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου τους (Γενικής Συνέλευσης –Ε.Π.Ε.), το οποίο θα έχει 

εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί 

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 

εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 

Το Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τους σύμφωνα με το άρθρο 93 δ του Ν.4412/2016 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.   

 

Β. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρα 92 και 94 παρ. 

4 του Ν.4412/2016) Θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα έγγραφα 

και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της παρούσας μελέτης.  

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.   

 

Γ. Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (άρθρο 92 και 95 

του Ν.4412/2016) οι οικονομικές προσφορές συντάσσεται σε τιμή πριν Φ.Π.Α ανά 

μονάδα με τη σειρά όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό της μελέτης  και 
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συνολικής δαπάνης χωρίς και με Φ.Π.Α. Οικονομικές προσφορές που δεν θα 

προσδιορίζουν επακριβώς την δαπάνη των υπό προμήθεια υλικών   σε παράδοση 

πλήρης λειτουργίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι της πλέον συμφέρουσα 

από τεχνοοικονομική άποψη προσφοράς λόγος σύγκρισης (λ), βάσει των  κριτηρίων 

ανάθεσης  που υπολογίζεται από το πηλίκο τις συνολικής Οικονομικής προσφοράς 

(Ο.Π.)  προς τον λόγο συνολικής  βαθμολογίας των κριτηρίων ανάθεσης (U)  και 

δίνει τον  λόγο σύγκρισης (λ = Ο.Π./U). 

Το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων ανάθεσης  προσδιορίζεται από το 

Παράρτημα Α’  του άρθρου 22 της παρούσας. 

 Η σύγκριση των συνολικών προσφορών θα αναδείξει το μειοδότη του 

διαγωνισμού, ενώ η κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη θα γίνει σε αυτόν 

που προσέφερε τη πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά και 

παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ,  στο σύνολο του προϋπολογισμού. Οι 

οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραίτητα να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). 

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή των διαγωνιζόμενων ή δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

1.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δυο 

επί τοις εκατό (2%) επί της καθαρής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το κάθε 

τμήμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I του παρόντος. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας, 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. 

1.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την 

έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής  κατά της απόφασης 

κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων 

ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  

 

1.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 

πληροφορίες που ζητούνται για την εξακρίβωση των λόγων αποκλεισμού, δεν 
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προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

1.4. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 

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. 

1.5. Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

(Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο 

εγγύηση συμμετοχής 2% επί της καθαρής αξίας μη συμπεριλαμβανομένης της 
δαπάνης Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικό ποσό 225,52 ευρώ (υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι της 

παρούσης διακήρυξης). 

 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

2.1  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 

της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατατίθεται 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

2.2  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

2.3  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

2.4  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων 

Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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. 

2.5   Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

2.6   Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
203 του Ν. 4412/2016 
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• Εάν το υλικό παραδοθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του 
Ν. 4412/2016. Εάν κατά την παραλαβή του υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι 
δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και προκύψουν εργαστηριακοί ή άλλοι 
έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την έννοια του άρθρου 
208 του Ν. 4412/2016 

• σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  

2.7 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

2.8 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Κριτήρια επιλογής 

(άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 

 

Α. Καταλληλόλητα με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας  

Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμά 

τους, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού.  

 

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

• Γενικός (ετήσιος) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά 

περίπτωση του κύκλου εργασιών, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές 

χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 

έναρξης των δραστηριοτήτων του. 

• Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά περίπτωση 

του κύκλου εργασιών, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του. 

•  Γενικός (ετήσιος) κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά 

περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί 

το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του. 

• Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα και κατά περίπτωση 

του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 

αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις, 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 

των δραστηριοτήτων του. 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εξασφάλιση διάθεσης αναγκαίων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και εμπειρίας, 

συγκεκριμένα : 
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•  Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που εκτελέστηκαν την τελευταία 

τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας του δημόσιου 

ή ιδιωτικού παραλήπτη και την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Λοιπά θέματα προσφορών  

 

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται για όλο τον Προϋπολογισμού Μελέτης 

(προσφορά για το σύνολο επί ποινή αποκλεισμού). 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 

παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει 

τις τυχόν διορθώσεις, μονογραφεί και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται 

όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο Δήμος 

Παλλήνης μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, 

οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. (Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.) 

Η παραπάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή εμφανή τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα 

συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υπό φακέλων των προσφορών ή 

των αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύβασης, που δεν επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις η τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να 

έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση. Ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια 

της παροχής της προμήθειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν υπόκειται για 

κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για 

τους σκοπούς του διαγωνισμού. 

 Με την επιφύλαξη των αντιστοίχων διατάξεων, ιδίως εκείνων που αφορούν τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτομένων συμβάσεων και την 
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ενημέρωση των υποψηφίων και  των προσφερόντων, κατά  τα οριζόμενα  στο 

αντίστοιχο  Άρθρο της Διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις της λοιπής κείμενης 

νομοθεσίας, η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 

διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, και πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά από τον 

οικονομικό φορέα στις σχετικές διατάξεις νόμου ή στις διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. (Ν. 

4412/2016  Άρθρο 21 §2,  §5) 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό 

διάστημα Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 

διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να 

παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.2 του 

Ν.4412/2016 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα (υπεύθυνη δήλωση). 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο του 

προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων δεν 

έχει δικαίωμα να αποσύρει τη προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεση της, 

εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, 

ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 

εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση 

του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν τη προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν τη πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Διεξαγωγή Διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει ορισθεί 

με την υπ. αριθμό: 626/2018 (ΑΔΑ:9ΕΘΚΩΞΚ-8ΙΚ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής χώρια υποχρέωση κλήρωσης όπου οι αρμοδιότητες της προκύπτουν από 

τα οριζόμενα της παρ. 1ε άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών 

(Άρθρο 100 και άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016) 

 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία 

και ώρα.  
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Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 

για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

Η επιτροπή διενέργειας και αποσφράγισης προσφορών καταρχάς θα προβεί 

στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου κάθε προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 

προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  

Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο σε ένα νέο φάκελο ο 

οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο το όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί σε διαφορετική οριζόμενη  ημερομηνία και ώρα.  

Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και 

συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή και την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που κρίθηκαν αποδεκτές ή απορριπτέες με βάσει το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προαναφερόμενων στοιχείων 

των προσφορών ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία 

κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση 

των τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 

άνω στάδια οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση , σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία 

δημόσια συνεδρίαση κατά τη κρίση της Επιτροπής (παρ.4 άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(Άρθρο 103 του Ν.4412/2016) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

«προσωρινό ανάδοχο», να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή τα 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/2014 των ακολούθων δικαιολογητικών: 
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε 

περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό. 

3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί 

υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 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 και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο θα να πραγματοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικότερο επάγγελμά τους, κατά περίπτωση. 

7. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, των 

τριών τελευταίων ετών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

8. Πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ παράγραφος 2γ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη 

τροποποίηση: 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
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ισχύος τους, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για τα μέλη τους, όσο και για όλο το 

απασχολούμενο προσωπικό. 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μόνο  για τα ομόρρυθμα μέλη τους, όσο και για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 

όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 

καθώς και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν 

αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη 

περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.  

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 

την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73-75 του Ν.4412/2016 , ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 ο 

Δήμος Παλλήνης διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και 

την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή 

μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του 
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Ν.4412/2016 εφόσον στη τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

(άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 

 

Ο Δήμος Παλλήνης κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

με fax, e-mail, κτλ. επί αποδείξει. 

Η κατακυρωτική απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον 

ο Δήμος Παλλήνης δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 

αποτελέσματα αυτής και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέχουν τα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής 

απόφασης, ο Δήμος Παλλήνης θα καλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος  και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού ή διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με τη περίπτωση δ’ της παρ.2 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο 

Ενστάσεις 

(άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

 

Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Παλλήνης μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για 

τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν 

προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

 β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται 

από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παράβολου 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 από το αποφασίζων διοικητικό όργανο. 
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2. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται 

ως μη υποβληθείσες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 

Τρόπος Πληρωμής  

 (Άρθρο 200 του Ν.4412/2016) 

 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά με την 

εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στην συμβατική αξία της ποσότητας που έχει 

παραδοθεί, μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της ποσότητας 

αυτής (που αποτελεί τμήμα της συνολικής ποσότητας).  

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει τον εργοδότη. 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  

• Τιμολόγιο του προμηθευτή και δύο αντίγραφά του, που να αναφέρουν την 

ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

• Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κλπ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ. Σε περίπτωση 

άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 ελέγχονται 

από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

 

     Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας του αντικειμένου της σύμβασης  

είναι εξήντα  (60) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, για την παραλαβή 

των πινακίδων ονοματοθεσίας αφού προηγουμένως προηγηθεί και η αυτοψία από 
τον προμηθευτή προς αποφυγή λαθών.  

Πρέπει να τονισθεί ότι η παράδοση των υλικών και τοποθέτηση τους, μπορεί 

να είναι τμηματική ύστερα από τις διαμορφούμενες ανάγκες της υπηρεσίας, ο δε 

χρόνος παράδοσης της τμηματικής παραγγελίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος 

των είκοσι  (20) ημερών από την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης της υπηρεσίας 

του Δήμου (υπεύθυνη δήλωση).     

Η παραλαβή της προμήθειας, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η 

συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις 

διατάξεις των άρθρων 206 έως 215 και 221 του Ν. 4412/2016.  

Η προμήθεια θα παραδοθεί τμηματικά ή ολικά ύστερα από αίτηση του 

Αναδόχου στην Επιτροπή του Δήμου για τον ποιοτικό έλεγχο, ποσοτικό έλεγχο των 

υλικών της προμήθειας.  
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Μετά την έγκριση από την επιτροπή παραλαβής των υλικών ο ανάδοχος θα 

προβεί στην τοποθέτηση τους και αν όλα είναι  σωστά  θα παραδίδεται στην υπηρεσία 

για χρήση. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί 

και ο προμηθευτής. 

Ο διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου γίνεται με μακροσκοπική εξέταση. 

Έπειτα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η επιτροπή παραλαβής μπορεί : 

α) να παραλάβει το υλικό  

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές τις σύμβασης  

γ) να απορρίψει το υλικό       

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει 

στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους τις 

σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό 

είναι κατάλληλο ή όχι για την χρήση που προορίζεται.  

Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί 

την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητα 

του μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή του υλικού με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμή. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία 

του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την 

καταλληλότατα του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 

υλικό μπορεί να απορριφθεί.  

 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από την 

σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια και εκδίδεται 

προ τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο 

το θεωρημένο από  την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόμισης τούτων, σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στο βιβλίο της, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.  

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή και των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 1/2 του συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκεινται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας 

(άρθρο 207 του Ν.4412/2016) 

 

 

1. Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 209, το Ν. 4412/2016 επιβάλλεται πρόστιμο 

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 

πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση 

ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του υποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 

δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

παράδοσης. 

4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής  γίνεται με 

παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε, περίπτωση ανεπάρκειας 

ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο  

ποσό.  

5. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το ποσό και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.  

 

Άρθρο 21ο  

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης  

 

1.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Παλλήνης.  

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», να 

καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημαρχιακού καταστήματος. 

3. Η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από το τεύχος 74/2019  μελέτη 

(τεχνικές προδιαγραφές) του Δήμου. 

4. Το κόστος δημοσίευσης (210,80 €) στο τύπο επιβαρύνει τον ανάδοχο  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
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Άρθρο 22 

Παράρτημα Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 
Πληρότητα φάκελου τεχνικής προσφοράς 

μετά από έλεγχο των δειγμάτων. 100-120 50,00 

2 
Ομοιογένεια με τα υπάρχοντα είδη .   

100-120 10,00 

3 
Χρόνος παράδοσης υπό προμήθεια υλικών.  

Εγγύηση των υπό προμήθεια υλικών.   100-120 25,00 

4 

Πωλήσεις  σε ανάλογες προμήθειες   σε 

ιδιωτικό και Δημόσιο  (εμπράγματη με 

συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) 
100-120 15,00 

 

 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς 

όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται  από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από 

τον τύπο: 

 

U=σ1*Κ1+ σ2*Κ2+ σ3*Κ3+ σ4*Κ4 

Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και 

ισχύει: 

 

σ1+ σ2+ σ3+ σ4=1 (100%) 

 
Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U  
προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο: 

 
     Ο.Π. 

λ=----- 
   U 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

       ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Παράρτημα I. Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  
Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, 

προς αποφυγή απόρριψής της 
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς:  ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ιθάκης 12 -Γέρακας Αττικής 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού (………) ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ  ……………. υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), 

(διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο Διαγωνισμό 

που θα διεξαχθεί την .................................., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του 
Δήμου Παλλήνης, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια διάφορων 

ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 150 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών ήτοι μέχρι την ................................................  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 
1.1  της  Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου 

και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς:  ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ιθάκης 12 -Γέρακας Αττικής 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως).............   (αριθμητικώς) ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  

(αριθμητικώς) υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), 

(διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..................... σύμβασης «Προμήθεια διάφορων 

ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη 

του Δήμου Παλλήνης. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (τουλάχιστο επί (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου).  

ή 

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

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε, 

ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου 

και σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Παράρτημα II. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

                                              ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

                                              [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Δήμος Παλλήνης] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6234] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ιθάκης 12 / Πόλη Γέρακας Αττικής  /153-44 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Βασίλης Παπαϊωάννου] 

- Τηλέφωνο: [210-6604641] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [v.papaioannou@156.syzefxis.gov  και pvas1234@gmail.com ] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pallini.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019) 

 σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες , Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 

31500000-1 (Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες), 

31681000-3  (Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα), 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19REQ005841950 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ] 

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

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

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

[αριθμός μελέτης προμήθειας: 74/2019 ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Δήμος Παλλήνης Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών               Σελίδα 1 από 15                 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019) 
 

 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  74/2019 

                  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» 

 

Κ.Α 20.6662.0048  Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    : 11.276,00 € 

Φ.Π.Α  24 %                 :    2.706,24 €    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    : 13.982,24€ 

 

 

CPV  31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 

CPV  31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 

 

 
 
 
 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 
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Δήμος Παλλήνης Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών               Σελίδα 2 από 15                 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019) 
 

 

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 74/2019 

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Κ.Α 20.6662.0048 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                           

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 
                                                                                             

«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  EΚΘΕΣΗ 
 

 H μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια  λαμπτήρων led, διάφορα είδη και ηλεκτρολογικού υλικού 

για τις αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του 

Δήμου Παλλήνης. 

           Η τοποθέτηση και αντικατάσταση των λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού Υλικού θα γίνει από 

το προσωπικό του Δήμου της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, και θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που 

προορίζονται εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την 

αντοχή σε οποιαδήποτε καιρικές συνθήκες και θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί 

ηλεκτρολογικών ειδών και ειδικότερα των λαμπτήρων. 

 

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.982,24 € 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%  και όπως παρακάτω: 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  11.276,00 

Φ.Π.Α  24%  2.706,24 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  13.982,24 

 

 

Η πίστωση  είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 στον κωδικό: 

 

Κ.Α. 

 

20.6662.0048 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ 2019 

 

14.000,00 € 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. 

Γέρακα (2019)  

 

  

 

CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών-προμηθειών περί ευρωπαϊκού κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης 

ταξινομούνται με κωδικούς: 
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Δήμος Παλλήνης Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών               Σελίδα 3 από 15                 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019) 
 

 

A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ/ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤ ΑΞΙΑ 

1 31500000-1 
Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί 
λαμπτήρες 

ΤΕΜΑΧΙΑ 836 10.579,90 

2 31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα ΤΕΜΑΧΙΑ 65 696,10 

 

 

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

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015). 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις                          Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν 

τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 
 

Προσφορές και είδη γίνονται δεκτές  στο σύνολο της μελέτης του προϋπολογισμού.  

 
 

Γέρακας  04/11/2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Πτ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Γέρακας 04/11/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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Δήμος Παλλήνης Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών               Σελίδα 4 από 15                 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019) 
 

 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 74/2019 

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Κ.Α 20.6662.0048 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                           

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 
                                                                                             

«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών 
Δ.Ε. Γέρακα (2019)  

Κ.Α. 20.6662.0048 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Α.Τ. 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ  

ΠΟΣΟΤ
. 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Λαμπτήρας  led με κάλυμα   18W    
1.800LM κάλυκας Ε27 θερμό 3000 Κ έως 
4000 Κ για χρήση εξωτερικού φωτισμού 
(ενδεικτικός τύπος LEDasaA+ TORPEDO) 
αντικαθιστά την CFL 32 

1 TEM 300 3,50 1.050,00 

2 Λαμπτήρας Led, ισχύος 16-18 W, με 
κάλυκα Ε27. Ο λαμπτήρας θα έχει φωτεινή 
ροή ≥ 2.300 lumen, διάρκεια ζωής ≥ 40.000 
ώρες, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ , 
δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 80, , 
ενεργειακή κλάση Α++. Γωνία δέσμης 360ο  
, Διαστάσεις: Περίπου  ύψος ≤ 175mm, 
πλάτος ≤ 60mm. Διπλή λειτουργίας - 
συμβατή με μαγνητικό στραγγαλιστικό 
πηνίο και επίσης κατάλληλη για άμεσο 
δίκτυο AC Λειτουργία 100-240V, Προστασία 
υψηλής τάσης: 4kV, Υψηλοί κύκλοι on-off - 
200.000 
≥ IP40 αντικαθιστά τους λαμπτήρες 
υδραργύρου 

2 TEM 300 22,00 6.600,00 

3 Λαμπτήρας  led με κλασική    20W    
2500LM κάλυκας Ε27  3 ΤΕΜ 20 8,20 164,00 

4 Λαμπτήρας νατρίου  150W σωλήνας 
κάλυκας Ε40 4 ΤΕΜ 50 11,00 550,00 

5 Λαμπτήρας μεταλικών αλογονιδίων (HQI)   
70W σωλήνας κάλυκας για προβολέα. 7 ΤΕΜ 10 8,70 87,00 

6 Λαμπτήρας HQI   150W σωλήνας κάλυκας 
Ε40. 9 ΤΕΜ 20 8,70 174,00 

7 Λαμπτήρας HQI   1000W σωλήνας κάλυκας 
Ε40 12 ΤΕΜ 4 67,00 268,00 

8 Λαμπτήρας HQI   2000W σωλήνας κάλυκας 
Ε40 13 ΤΕΜ 2 107,00 214,00 
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9 Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη 
Τροφοδοσίας Ενός Άκρου 60cm 8-10W 
230V 1000Lm  

14 ΤΕΜ 30 7,50 225,00 

10 Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη 
Τροφοδοσίας Ενός Άκρου 120cm 14-15W 
230V 2000lm 

15 ΤΕΜ 20 9,50 190,00 

11 Λαμπτήρας καθρέπτου 40W /230V R63  
κάλυκας Ε27 19 ΤΕΜ 10 2,27 22,70 

12 Λαμπτήρας θεάτρου 575W HPL 230V  20 ΤΕΜ 20 14,63 292,60 

13 Λαμπτήρας θεάτρου 500W (τύπου OSRAM 
CP/70) 230V  21 ΤΕΜ 20 14,63 292,60 

14 Λαμπτήρας θεάτρου 1000W (τύπου 
OSRAM CP/70) 230V  22 ΤΕΜ 30 15,00 450,00 

15 Εκινητές HPS 70W - 400W 10 ΤΕΜ 30 4,31 129,30 

16 Μετασχηματιστές HPS 150W 55 TEM 15 10,52 157,80 

17 Μετασχηματιστές HPS 400W 56 TEM 20 20,45 409,00 

1 ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 836 ΣΥΝΟΛΟ  11.276,00 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 65 Φ.Π.Α 24% 2.706,24 

      ΣΥΝΟΛ ΔΑΠΑΝΗΣ  13.982,24 

 
 
 

Γέρακας  04/11/2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Πτ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Γέρακας 04/11/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 74/2019 

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Κ.Α 20.6662.0048 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                           

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 
                                                                                             

«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

H μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια  λαμπτήρων led και  διάφορα είδη ηλεκτρολογικού υλικού για 

τις αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του 

Δήμου Παλλήνης. 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια λαμπτήρων και  ηλεκτρολογικών 

υλικών, τα  οποία  θα είναι κατάλληλα για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της υπηρεσίας 

Ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.  

Τα είδη τα οποία αναφέρονται μαζί με τις αντίστοιχες ποσότητες στους παρακάτω πίνακες, θα πρέπει 

να είναι αναγνωρισμένων οίκων και εργοστασίων με φήμη στην εγχώρια και διεθνή αγορά , άριστης 

ποιότητας , θα τηρούν όλους τους κανόνες και τα Ευρωπαϊκά-Ελληνικά  Πρότυπα   για το σκοπό που 

προορίζονται και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Αναφορικά με τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εφαρμόζει : 

 

1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας   κατά ISO 9001:2015. 

2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015. 

3. Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και ασφάλειας OHAS 18001:2017 / ΕΛΟΤ 2008. 

4. Συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να διαθέτει αριθμό 

μητρώου παραγωγού.   

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε υπόψιν τους όρους διακήρυξης και το τεύχος 74/2019 

τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.    

 

 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Οι ποσότητες και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και τα απαιτούμενα δείγματα που θα 

κατατεθούν επί ποινής αποκλεισμού περιγράφονται στη συνέχεια: 

1. Τα δείγματα θα κατατεθούν  συγχρόνως με την προσφορά  με αίτηση στο Δήμο Παλλήνης 

και το σχετικό δελτίο αποστολής. 

2. Τα  δείγματα θα αποστέλλονται με την ένδειξη δείγμα τον αριθμό Α/Α του προϋπολογισμού 

της μελέτης. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν 

γίνονται δεκτά. 

3. Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των εταιρειών που δεν έχουν καταθέσει δείγματα, η μη 

κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. 
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Τα επιστρεφόμενα δείγματα των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η 

προμήθεια, γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης, μετά από 

έγγραφη δήλωσή τους, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική τους κατόπιν 

σχετικού ενημερωτικού εγγράφου προς την επιτροπή. Του οριστικού αναδόχου, που κατατέθηκε με 

την προσφορά του, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων, έπειτα από έγγραφη δήλωσή τους, με μέριμνα και ευθύνη δική του κατόπιν 

σχετικού ενημερωτικού εγγράφου προς την επιτροπή. Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από 

την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν προσμετράτε με την αξία της σύμβασης. Τα 

δείγματα που θα δοκιμασθούν και δεν επιστρέφονται η αξία τους βαρύνει τους προμηθευτές και δεν 

προσμετράτε με την αξία της σύμβασης. 

Είδη που αναφέρονται ότι δεν επιστρέφονται είναι γιατί η υπηρεσία θα πρέπει να προβεί στις 

απαιτούμενες δοκιμές προκειμένου να έχει ίδια γνώμη για την ποιότητα και την λειτουργία τους 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Α ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο. 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός 
λαμπτήρα LED 16-18W E27, IP44, 3000K γωνιά δέσμης 270° εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 

≥ 25.000 ώρες με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός ≥1800 Lumens κλάσης Α+ δείκτης 
χρωματικής απόδοσης CRI(Ra) ≥ 80 ΤΑΣΗ 180-265V  
άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με 
σήμανση CE  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο. 

Λαμπτήρας Led, ισχύος 16-18 W, με κάλυκα Ε27. Ο λαμπτήρας θα έχει φωτεινή ροή ≥ 2.300 lumen, διάρκεια 

ζωής ≥ 40.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ , δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 80, , ενεργειακή κλάση 
Α++. Γωνία δέσμης 360ο  , Διαστάσεις: Περίπου  ύψος ≤ 175mm, πλάτος ≤ 60mm. Διπλή λειτουργίας - 

συμβατή με μαγνητικό στραγγαλιστικό πηνίο και επίσης κατάλληλη για άμεσο δίκτυο AC Λειτουργία 100-240V, 
Προστασία υψηλής τάσης: 4kV, Υψηλοί κύκλοι on-off - 200.000 ≥ IP40 αντικαθιστά τους λαμπτήρες 

υδραργύρου 

ΑΡΘΡΟ 3ο. 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έγκριση του δείγματος από την Υπηρεσία, στις 
αποθήκες του Δήμου μας, ενός λαμπτήρα LED A67 ,17-20W, 4000K-6500k, Ε27, μέγιστου 
μήκους≤145mm και μέγιστης διαμέτρου≤78mm,  με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός ≥ 
2.500 Lumen, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής ≥ 15.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α++, 
δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI(Ra) ≥ 80, LLMS 70% άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο 
κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο. 
Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός λαμπτήρα 

ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40 σε σχήμα σωλήνα και ισχύος λειτουργίας 150W, με εξαιρετικά υψηλή 
απόδοση φωτός ≥ 1700 Lumen, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής ≥ 31.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης 

Α+ , δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI(Ra) ≥ 20 , θερμοκρασία χρώματος περίπου 2.000Κ, άριστης 

ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση 
CE 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο. 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός λαμπτήρα 
HQI  Rx7s-24,  υψηλής απόδοσης και ισχύος λειτουργίας 70W με ακίδες, με εξαιρετικά υψηλή απόδοση 

φωτός ≥ 6.500Lumen, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής ≥ 12.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος 

3.000Κ-4.200Κ, ενεργειακής κλάσης Α, δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI(Ra) ≥ 70 , με προστασία από την 

19PROC005870351 2019-11-18



Δήμος Παλλήνης Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών               Σελίδα 8 από 15                 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019) 
 

 

UV ακτινοβολία, άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών 

ποιότητας, με σήμανση CE 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο. 

Λαμπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα 150W E40 

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα , ισχύος 150W, κάλυκας Ε40, σωληνωτής 

μορφής. Θερμοκρασία χρώματος 2.700 – 3.000Κ , φωτεινή  

ροή ≥ 16.200lm , διάρκεια ζωής (50%) ≥ 27.000h, δείκτης χρωματικής  

απόδοσης ≥ 87, ενεργειακή κλάση Α+. άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των 

ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο. 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός λαμπτήρα 
HQI, Ε40, σωληνωτού τύπου, υψηλής απόδοσης και ισχύος λειτουργίας 1.000W 220-240V, με εξαιρετικά 

υψηλή απόδοση φωτός ≥79.000 lumen, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής ≥12.000h, θερμοκρασία 
χρώματος περίπου 4.200-4.500K, δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 55, ενεργειακή κλάση Α+,  άριστης 

ποιότητας τουλάχιστον, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, 

με σήμανση CE 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο. 
Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός λαμπτήρα 

HQI υψηλής απόδοσης 2.000W 380-400V, Ε40, άριστης ποιότητας, με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός 
≥190.000 lumen, εξαιρετικά μεγάλης διάρκεια ζωής ≥9.000h, θερμοκρασία χρώματος από  4.200 – 

4.500K , δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 60,  ενεργειακή κλάση Α+,   από πιστοποιημένο 

κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο. 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έγκριση του δείγματος από την Υπηρεσία, στις 
αποθήκες του Δήμου μας, ενός λαμπτήρα LEDtube 600mm  8-10 W, 4000K-6500k, Ντουί 
λαμπτήρα G13, μέγιστου μήκους =600mm,  με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός ≥ 1000 
Lumen, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, ενεργειακής κλάσης Α+, δείκτης χρωματικής απόδοσης 
CRI(Ra) ≥ 80, άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο. 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έγκριση του δείγματος από την Υπηρεσία, στις 
αποθήκες του Δήμου μας, ενός λαμπτήρα LEDtube 1200mm 14-15W, 4000K-6500k, Ντουί 
λαμπτήρα G13, μέγιστου μήκους =1200mm,  με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός ≥ 2000 
Lumen, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, ενεργειακής κλάσης Α+, δείκτης χρωματικής απόδοσης 
CRI(Ra) ≥ 80, άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 
πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός  λαμπτήρα 

led καθρέπτου R63, 6 – 8W, E27, με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός ≥720 lumen, εξαιρετικά μεγάλη 
διάρκεια ζωής ≥25.000h, θερμοκρασία χρώματος 2700-4000Κ, ενεργειακή κλάση Α+, άριστης 

ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση 
CE 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός  λαμπτήρα 
575W ΘΕΑΤΡΟ  HPL 93728LL 230V  με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός θερμοκρασία 3200K 

εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής ≥400h, άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των 
ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός  λαμπτήρα 

500W ΘΕΑΤΡΟ GY9.5 230V με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός ≥13.00LM θερμοκρασία 3200K  
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εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής ≥200h, άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των 

ισχυουσών πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE  
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Για τη προμήθεια, μεταφορά, και παράδοση, μετά από έλεγχο, στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός  λαμπτήρα 
1000W ΘΕΑΤΡΟ GX9.5 230V με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός , θερμοκρασία 3200K  εξαιρετικά 

μεγάλη διάρκεια ζωής ≥200h, άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή, βάση των ισχυουσών 

πιστοποιητικών ποιότητας, με σήμανση CE  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

Α/Α 10 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ 70-400W 
Εκκινητής κατάλληλος για λαμπτήρες νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W, τάσης 220/240V, 

συχνότητας 50-60Hz, κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60926 
 

ΑΡΘΡΑ 55-56 METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NATPIOY 150W-400W 

Μετασχηματιστές (ballast) για λαμπτήρες νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 150W , 400W , 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-2-9, εμποτισμένοι σε πολυεστερική ρητίνη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. 
Γέρακα (2019) 

Κ.Α. 20.6662.0048 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   Α.Τ. 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

1 

Λαμπτήρας  led με κάλυμμα   18W    1.800LM 
κάλυκας Ε27 θερμό 3000 Κ έως 4000 Κ για 
χρήση εξωτερικού φωτισμού (ενδεικτικός 
τύπος LEDasaA+ TORPEDO) αντικαθιστά την 
CFL 32 

1 TEM 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

2 

Λαμπτήρας Led, ισχύος 16-18 W, με κάλυκα 
Ε27. Ο λαμπτήρας θα έχει φωτεινή ροή ≥ 
2.300 lumen, διάρκεια ζωής ≥ 40.000 ώρες, 
θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ , δείκτη 
χρωματικής απόδοσης ≥ 80, , ενεργειακή 
κλάση Α++. Γωνία δέσμης 360ο  , Διαστάσεις: 
Περίπου  ύψος ≤ 175mm, πλάτος ≤ 60mm. 
Διπλή λειτουργίας - συμβατή με μαγνητικό 
στραγγαλιστικό πηνίο και επίσης κατάλληλη 
για άμεσο δίκτυο AC Λειτουργία 100-240V, 
Προστασία υψηλής τάσης: 4kV, Υψηλοί κύκλοι 
on-off - 200.000 ≥ IP40 αντικαθιστά τους 
λαμπτήρες  

2 TEM 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

3 
Λαμπτήρας  led με κλασική    20W    2500LM 
κάλυκας Ε27  

3 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

4 
Λαμπτήρας νατρίου  150W σωλήνας κάλυκας 
Ε40 

4 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

5 
Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων (HQI)   
70W σωλήνας κάλυκας E27 

7 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

6 
Λαμπτήρας HQI   150W σωλήνας κάλυκας 
Ε40. 

9 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 
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7 
Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη 
Τροφοδοσίας Ενός Άκρου 60cm 14W 230V 
1000lm  

14 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

8 
Λάμπα LED Τύπου Φθορίου T8 Γυάλινη 
Τροφοδοσίας Ενός Άκρου 120cm 20W 230V 
2000lm 

15 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

11 Λαμπτήρας καθρέπτου 40W /230V R63  
κάλυκας Ε27 

19 
ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΕΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

12 Λαμπτήρας θεάτρου 575W HPL 230V  20 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 
13 Λαμπτήρας θεάτρου 500W (τύπου OSRAM 

CP/70) 230V  
21 

ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

14 Λαμπτήρας θεάτρου 1000W (τύπου OSRAM 
CP/70) 230V  

22 
ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΕΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

15 Εκινητές HPS 70W - 400W 10 ΤΕΜ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΔΕΝ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

25 Μετασχηματιστές HPS 150W 55 TEM 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
  

26 Μετασχηματιστές HPS 400W 56 TEM 
ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
  

            

 

Στον ανωτέρω πίνακα ο αριθμός ΑΤ είναι χαρακτηριστικός του είδους ανά ομάδα, οποιαδήποτε 

αναφορά θα πρέπει να γίνεται στον αριθμό αυτό (τεχνικές προδιαγραφές , οικονομική προσφορά , 

προσπέκτους κ.λπ. και θα συνοδεύει και τα υλικά – τιμολόγια κατά την παραλαβή τους. 

Στη συσκευασία του κάθε λαμπτήρα θα πρέπει να αναγράφονται ο τύπος του λαμπτήρα, η βάση του, 

η κατανάλωση (W) η απόδοση (W) η τάση λειτουργίας (V) η διάρκεια ζωής (σε ώρες), ο βαθμός 

χρωματικής απόδοσης, η εξοικονόμηση ενέργειας (επί τοις εκατό) η ένταση φωτός (lumen), οι 

διαστάσεις και η ενεργειακή τάξη. Θα φέρει σήμανση CE (ISO για το εργοστάσιο παραγωγής) και 

θα είναι αναγνωρισμένης και αξιόπιστης  μάρκας στο εμπόριο. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

αναγράφονται στη συσκευασία ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να τα δηλώσει στην επιτροπή επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Στα υπόλοιπα υλικά που απαιτούνται χωρίς δείγμα οι προσκομιζόμενες τεχνικές προδιαγραφές θα 

περιγράφουν με σαφήνεια όλα τα απαιτούμενα υλικά. Υλικά με ασαφείς τεχνικές προδιαγραφές θα 

έχουν ως αποτέλεσμα να απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη. 

Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όμοιο με εκείνο 

που κατέθεσε ο προμηθευτής στο διαγωνισμό. Το είδος παραλαμβάνονται οριστικά εάν συμφωνεί με 

τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο με το δείγμα και κατάλληλο για το 

σκοπό που προορίζεται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να 

ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Το ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ  έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς 

αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη 

αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των 

τιμών μονάδας. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου Παλλήνης 

σύμφωνα με την επιθυμία της υπηρεσίας προμηθειών του Δήμου με φροντίδα, παρουσία και έξοδα 

του προμηθευτή.  Η προμήθεια μπορεί  είναι τμηματική, θα γίνει  σε  παραδόσεις και η κάθε 

παράδοση θα γίνεται σε διάστημα έως δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά την ειδοποίηση του Δήμου. 

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε περίπτωση που 

παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των ειδών το ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ   Δήμου 

Παλλήνης έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Με την κατάθεση της προσφοράς ακόμη απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου για τα κάτωθι: 

Ότι η ισχύς της προσφοράς του θα είναι για μέχρι τουλάχιστον για ένα έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 

πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη  

ότι η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 

ότι η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών μετά από την ειδοποίηση του Δήμου 

για παραγγελία τμηματικά. 

Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του για την οποιαδήποτε απόφαση του 

Δήμου Παλλήνης για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού ή για την υπαναχώρηση του Δήμου.  

Δήλωση του χρόνου εγγύησης των προσφερόμενων ειδών ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος 

του ενός (1) έτους (εκτός και αν περιγράφονται διαφορετικά στην παρούσα μελέτη) καθώς και 

δήλωση για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Δήμου, δωρεάν για τον ανωτέρω χρόνο εγγύησης. 

Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο το οποίο θα είναι επώνυμο και τη χώρα παραγωγής των 

προσφερόμενων ειδών.  

Προσφορές και είδη γίνονται δεκτές  στο σύνολο της μελέτης του προϋπολογισμού.  

 

 
Γέρακας  04/11/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Πτ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Γέρακας 04/11/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 74/2019 

    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            Κ.Α 20.6662.0048 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                           

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Η-Μ ΕΡΓΩΝ 
                                                                                             

«Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019)» 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
 

 H μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια  λαμπτήρων led, διάφορα είδη και ηλεκτρολογικού υλικού 

για τις αυξημένες ανάγκες της Υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του 

Δήμου Παλλήνης. 

           Η τοποθέτηση και αντικατάσταση των λαμπτήρων και του ηλεκτρολογικού Υλικού θα γίνει 

από το προσωπικό του Δήμου της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, και θα είναι κατάλληλα για τον 

σκοπό που προορίζονται εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο 

και για την αντοχή σε οποιαδήποτε καιρικές συνθήκες και θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές περί ηλεκτρολογικών ειδών και ειδικότερα των λαμπτήρων. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Παλλήνης 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

 

  ΑΡΘΡΟ 1ο(Ισχύουσες διατάξεις) 

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

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015). 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Των λοιπών διατάξεων που ρυθμίζουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και ισχύουν 

τροποποιημένες μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 2ο(Συμβατικά Στοιχεία) 

 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
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1. Η Διακήρυξη 

2. Η Σύμβαση της εργασίας  

3. Τεχνικές προδιαγραφές 

4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Η Τεχνική Έκθεση 

6. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Τυχόν ασάφεια στα τεύχη υπερτερεί η παραπάνω σειρά των συμβατικών στοιχείων 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο (Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας) 

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 13.982,24 € 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. Για την συγκεκριμένη προμήθεια η οποία είναι γραμμένη 

στο προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 20.6662.0048 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 

Δήμου Παλλήνης και θα προέλθει από έσοδα του Δήμου.  Η εγκεκριμένη πίστωση για το  

οικονομικό έτος 2019 είναι 14.000,00 €  με τίτλο «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. 

Γέρακα (2019)».   

  

ΑΡΘΡΟ 4Ο (Τρόπος εκτέλεσης) 

 

Η επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας  προτείνεται να γίνει με συνοπτικό 

(πρόχειρο) διαγωνισμό με τις παραπάνω διατάξεις και του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο (Σύμβαση) 

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης, που συντάσσεται, 

κοινοποιείται και εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4412/2016 και στους Αναλυτικούς Όρους 

της Διακήρυξης, και στον καθοριζόμενο σε αυτή χρόνο ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης. Με την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο (Προθεσμία εκτέλεσης) 

 

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας  του αντικειμένου της σύμβασης  συνολικός χρόνος παράδοσης 

στις αποθήκες του Δήμου είναι τέσσερες  (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Πρέπει να τονισθεί η παράδοση των υλικών μπορεί να  είναι τμηματική χωρίς το σύνολο των υλικών να 

υπερβεί το συνολικό χρόνο παράδοσης (υπεύθυνη δήλωση). 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο (Πλημμελής κατασκευή) 

 

Εάν η ποιότητα της παρεχόμενης προμήθειας και των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται 

στους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο (Σταθερότητα τιμών) 

 

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

στην προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσίας και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής 

ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο (Πληρωμές) 

 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή συνολικά ή τμηματικά μετά την 

παραλαβή της προμήθειας και της παροχής υπηρεσίας και έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή 

της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον αντισυμβαλλόμενο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η πληρωμή  θα γίνεται μ’ εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως μετά την παραλαβή αυτών, με την 

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου) 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 

 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο (Επίλυση διαφορών) 

 

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που 

προκαλείται κατά την διάρκεια της μεταφοράς των υλικών και των εργασιών τοποθέτησης των ειδών 

στους χώρους του Δήμου, βαρύνετε αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 Ο (Επίλυση διαφορών) 

 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου 

Παλλήνης και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο(Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης).  

 

α)      Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατατίθεται μαζί με το φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

19PROC005870351 2019-11-18



Δήμος Παλλήνης Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών               Σελίδα 15 από 15                 Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Γέρακα (2019) 
 

 

γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών 

υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου.  

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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.  

στ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.  

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016 

• Εάν το υλικό παραδοθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016 

• Εάν κατά την παραλαβή του υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της 

συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και προκύψουν 

εργαστηριακοί ή άλλοι έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την έννοια του άρθρου 

208 του Ν. 4412/2016 

14.1 Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

14.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 

του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για 

την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 
 

Γέρακας  04/11/2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
Πτ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 Γέρακας 04/11/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Πολιτικός  Μηχανικός 
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