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ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

81.716,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

Cpv: 34928400-2 
«Αστικός εξοπλισμός»

Ελληνική  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Διεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγίου Γεωργίου
Τηλ. : 213 2023959
Email:  sygkinoniaka@halandri.gr

NUTS Δήμου 
Χαλανδρίου: EL301

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19»

στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
χωρίς τη χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ Α’55) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’76), στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής αξίας 81.716,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αρ. 393/2020 (ΑΔΑ: 6Φ61ΩΗΔ-7ΓΩ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Χαλανδρίου περί 

έγκρισης προσφυγής στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του 
Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 
11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 81.716,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και την υπ’ αρ. 
278/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΠΩΗΔ-6Ω2) Απόφαση της Ο.Ε περί  ορισμού τριμελούς Επιτροπής 
Αξιολόγησης,

2. Τις διατάξεις του πρώτου άρθρου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν 4682/2020 (Α’ 76), ιδίως δε την περ. (η) της παρ. 2 και την 
περ. (ε) της παρ. 4,
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3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο 3. του ν. 4682/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 37 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 
(Α΄68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020,

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του τριακοστού έβδομου άρθρου και την παρ. 3 του εξηκοστού 
όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του εβδομηκοστού τέταρτου άρθρου της από 13.04.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84)

6. Το με αρ. πρωτ. 29/12-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που 
αφορά σε διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού όπου προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης 
σύμβασης δύναται να συνάπτονται χωρίς της προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν,

8.  Την υπ’ αρ. 466/2019 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 78ΧΠΩΗΔ-ΑΓΓ) «Έγκριση του τελικού Σχεδίου 
(Τελικό Σενάριο Μέτρων Παρέμβασης) Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου 
Χαλανδρίου»

9. Τις διατάξεις του Ν.4688/2020 ΦΕΚ 101/24.5.2020 τεύχος Α άρθρο 65, παρ.7 «Για 
επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη 
μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης 
και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και 
ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με 
ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή 
της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και 
ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας 
οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το 
σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την 
προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και 
διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση 
είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων 
κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας 
κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή 
σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 30.11.2020.»,

10. Την υπ’ αριθμ. 19/26-06-2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Χαλανδρίου,

11. Την υπ’ αρ. 81/2020 μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της 
από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 
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2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, ήτοι συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 81.716,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 24%
όπως υποβάλλει Προσφορά έως την 08η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Χαλανδρίου (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, ισόγειο, ώρες: 08:00 
– 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης,
β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ –Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ–ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ,
δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης κρίνεται μη κανονική 
και δεν αξιολογείται.

 Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων.

 H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή μετά από διαπραγμάτευση, σύμφωνα με 
το άρθρο 32 παράγραφο 2γ του ν. 4412/2016, ‘’στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, 
εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση’’.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
Πληροφορίες: Φλώρα Λίβα, τηλ. 2132023958, Γεώργιος Ανδρεδάκης, τηλ. 2132023961,
email: f.liva@halandri.gr, g.adredakis@halandri.gr 
email: sygkinoniaka@halandri.gr 
Πληροφορίες,  και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Προμηθειών και 
Διαχείρισης Υλικών, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου, Αγ. Γεωργίου 30 
και Αριστείδου 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Μ. Μπογέας, email: 
m.mpogeas@halandri.gr Τηλ:  2132023843

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.
Γίνονται δεκτές προσφορές για μία έως και δύο ομάδες από κάθε οικονομικό φορέα 
σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 65.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. και 
θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου οικονομικού έτους 2020.

4. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 
75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

mailto:f.liva@halandri.gr
mailto:g.adredakis@halandri.gr
mailto:sygkinoniaka@halandri.gr
mailto:m.mpogeas@halandri.gr
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5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
5.2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και να πληρούν τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά τίθενται αναλυτικά στη σχετική μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου & 
Αστικής Πανίδας.
5.3. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη 
νομική μορφή εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
5.4 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών αστικού εξοπλισμού – αστικής 
επίπλωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων 
αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές 
μετακίνησης, σε τμήματα του οδικού δικτύου αλλά και των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 
Χαλανδρίου.
Τα προς προμήθεια είδη αστικού εξοπλισμού κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:  34928400-2 Αστικός εξοπλισμός

Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 81/2020 μελέτης, οι 
οποίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα είδη που θα προμηθεύσουν στον Δήμο Χαλανδρίου, 
καθώς και τους όρους εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται 
οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού, από πλήρη τεχνική περιγραφή και όποιο άλλο 
στοιχείο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.900,00€ πλέον 
ΦΠΑ 24% (81.716,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%).
Χρόνος και Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των υλικών και η εκτέλεση των απαιτούμενων 
εργασιών θα γίνεται στα σημεία τα οποία θα υποδεικνύει η Υπηρεσία και σύμφωνα με τις ανάγκες 
της, τμηματικά ή εφάπαξ, η δε προθεσμία παράδοσης και εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζεται 
κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας μεταξύ της Υπηρεσίας και του προμηθευτή.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη 
συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές – 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων).

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ και ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του 
υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016).
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Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και εκτέλεσης των απαιτούμενων 
εργασιών των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κυρίως ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους 
υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις 
ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον:

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους «Δικαιολογητικών 
συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς» και Οικονομικής προσφοράς» θα απορρίπτονται 

8.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
8.1.1 Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλλει με την προσφορά του, ως 
προκαταρκτική απόδειξη ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 73 και 
74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 και β) πληροί τα 
κριτήρια επιλογής της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 52 του Ν.4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
i. έχει λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ii. δεν εμπίπτει στους οριζόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 λόγους 
αποκλεισμού,
iii. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016,
iv. δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
v. δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,
vi. δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν εμπίπτει σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016,
vii. δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
viii. δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
ix. δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
x. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία,
xi. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
Ν.4412/2016,
xii. είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος της εγκατάστασής του,
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xiii. θα διαθέτει κατά την κατακύρωση Ασφάλιση "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" του έναντι Τρίτων, η οποία 
θα καλύπτει τη συνολική αξία των παρεχόμενων εργασιών, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο 
τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του,
xiv. διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα εκτελέσει τη Σύμβαση (προμήθεια και 
τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού) σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας,
xv. κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017, 2018, 2019), έχει εκτελέσει ομοειδείς 
συμβάσεις,
xvi. διαθέτει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις εργασίες της 
παρούσης μελέτης και θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος για την κάθε εργασία και να μπορεί να 
εξυπηρετήσει όλες τις περιπτώσεις – άρθρα που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό,
xvii. συμμορφώνεται με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 12.5 της παρούσας 
πρόσκλησης.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
παραγράφου 12.3 της παρούσας) και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της 
παραγράφου 12.4 της παρούσας), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Η συμπλήρωση χωριστής υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 8.1.1 της παρούσας είναι 
υποχρεωτική και για τον τρίτο οικονομικό φορέα. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του τρίτου, στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά».
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
της επιχείρησης, φέρουν ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή

8.1.2 Για την τεχνική προσφορά, κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να λάβει υπόψη 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της συνημμένης με την παρούσα μελέτης, οι οποίες θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα είδη που θα προμηθεύσουν στον Δήμο Χαλανδρίου, καθώς και τις προδιαγραφές 
που τίθενται για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται 
οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού, από πλήρη τεχνική περιγραφή των ειδών και όποιο άλλο 
στοιχείο και έγγραφο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται έως τις 07.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
13:00, να προσκομίσει δείγμα του παγκακιού και των εύκαμπτων στυλίσκων, το οποίο θα 
συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο αποστολής.
Τόπος παράδοσης των δειγμάτων ορίζεται το Δημοτικό Κατάστημα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου (Φιλ. Λίτσα 29 και Αγ. Γεωργίου, 1ος όροφος).
Με την κατάθεση του δείγματος ως ανωτέρω θα χορηγηθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα 
και σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία. Τη βεβαίωση αυτή ο προσφέρων υποχρεούται να τη 
συμπεριλάβει στον έντυπο φάκελο της προσφοράς του (επί ποινή αποκλεισμού).
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε αποσφράγιση και έλεγχο των προσκομισθέντων δειγμάτων 
την 8η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής:
α) Στους οικονομικούς φορείς, στους οποίους δεν κατακυρωθεί ή δεν ανατεθεί η προμήθεια, αν δεν 
καταστραφούν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης, ή ανάθεσης, με μέριμνα και 
ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.
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β) Στους προμηθευτές, στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστραφούν, 
μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επιστροφή 
τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική 
παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

8.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
προμήθειας και των απαιτούμενων εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

9. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά άρθρα 
των όρων της παρούσας πρόσκλησης και της Μελέτης,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα το άρθρο 102 «Συμπλήρωση-
αποσαφήνιση πληροφοριών & δικαιολογητικών» του Ν. 4412/2016,
γ) η οποία κρίνεται ως μη κανονική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 26 
Ν.4412/2016.

10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 
Αξιολόγησης), η οποία συγκροτήθηκε με την 378/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΠΩΗΔ-6Ω2) πράξη της 
Οικονομικής Επιτροπής ειδικά για τον σκοπό αυτό, προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών, δημόσια, 
παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.

Η αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση και για όλα τα στάδια της παρούσας 
διαδικασίας, ήτοι αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και της 
οικονομικής προσφοράς, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη σύνταξη ενιαίου πρακτικού.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), καθώς και της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται με 
την έκδοση σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με αντίγραφο του αντίστοιχου 
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς των ως άνω σταδίων σε 
αυτόν.
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 364 του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV Έννομη 
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 345 έως 374) του ως άνω νόμου δεν 
εφαρμόζονται στην παρούσα εξαιρετική διαδικασία.

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Μετά την κοινοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες της ως άνω απόφασης, η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον προσωρινό 
ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο 12 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων ii) έως και xi), την πλήρωση των σχετικών 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των περιπτώσεων xii) έως και xvi), καθώς και τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της περίπτωσης xvii) της παραγράφου 8.1.1 της παρούσας.

12. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται κατά την υποβολή 
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 8.1.1 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής, κατά περίπτωση, των 
παραγράφων 12.3 και 12.4 της παρούσας.

12.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017, ο προσωρινός ανάδοχος 
προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις νομικών προσώπων, 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
ii. Πιστοποιητικά της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
τους, ότι είναι ενήμεροι:
α) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & 
επικουρικής),
iii. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 
4635/2019 (Α΄ 167) του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, και στην οποία θα δηλώνεται ότι:
‘’Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
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ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.’’
iv. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, 
περί:

 Μη πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης (εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας 
τουοικονομικού φορέα).

 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση (εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα).

 Μη θέσεως υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων (εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν).

 Μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, (για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας 
“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.

12.2 Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της 
περίπτωσης xii) της Υ.Δ. παρ. 8.1.1, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει Πιστοποιητικό 
εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, από το οποίο να αποδεικνύεται 
ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (προμήθεια αστικού 
εξοπλισμού), και το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή του.

12.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της περίπτωσης xiii) της 
Υ.Δ. παρ. 8.1.1, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ασφάλιση "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" 
του έναντι Τρίτων, η οποία θα καλύπτει τη συνολική αξία των παρεχόμενων εργασιών, όπως 
αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του.

12.4 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο προσωρινός ανάδοχος 
προσκομίζει:

 Για την περίπτωση xiv) της Υ.Δ. παρ. 8.1.1, Βεβαίωση ή κατάσταση του 
απασχολούμενου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση δανεισμού 
από συνεργαζόμενη

 Για την περίπτωση xv) της Υ.Δ. παρ. 8.1.1, Κατάλογο με όλες τις συναφείς συμβάσεις που 
έχουν εκτελέσει, καθώς και σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

 Για την περίπτωση xvi) της Υ.Δ. παρ. 8.1.1, Αποδεικτικά κατοχής ή μίσθωσης του 
απαραίτητου εξοπλισμού εφαρμογής των υπό προμήθεια υλικών της παρούσας μελέτης 
για την έντεχνη και ταχύτερη τοποθέτηση τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να είναι τα 
τιμολόγια αγοράς ή οι άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων αποκλειστικά συνοδευόμενες 
από βεβαιώσεις του κατασκευαστή για το είδος υλικού που δύναται να εφαρμόσουν και τα 
σχετικά έντυπα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, όπως παραγωγικότητα, 
εφαρμοζόμενο είδος υλικού κλπ.

12.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (περίπτωση xviii) 
της Υ.Δ. παρ. 8.1.1):
Η εταιρεία κατασκευής των προϊόντων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001:2015, 
με πεδίο εφαρμογής: την κατασκευή καθώς και την εγκατάσταση προϊόντων αστικού εξοπλισμού.

12.6 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
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εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί 
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 
προαναφερθέντων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής 
λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας 
αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για 
άλλο σοβαρό λόγο, ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει σε αντικατάσταση των 
απαιτούμενων, στην παρούσα διαδικασία, δικαιολογητικών (αποδεικτικά μέσα) 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να 
συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα 
ανάδοχο ότι:
α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία 
διακήρυξη και 
γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 
ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 1 άρθρο 
41ο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π.)
2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των 
σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των 
αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω 
προθεσμία παρατείνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (παρ. 2 άρθρο 41ο της 
από 13.04.2020 Π.Ν.Π).
3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο έκπτωσης 
του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από 
αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον ν. 4412/2016 κυρώσεων.
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, 
κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παραγράφου 12 της 
παρούσας ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων 
αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 (παρ. 3 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 
Π.Ν.Π).

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην 
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οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας 
διαδικασίας.

14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης και την καταχώρισή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η 
Αναθέτουσα προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 
της προμήθειας και των απαιτούμενων εργασιών, ήτοι πέντε (5) μήνες.
Σε ό,τι αφορά στους όρους της ανωτέρω εγγύησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016.

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 132 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» και του άρθρου 201 «Προηγούμενη γνώμη για 
την
τροποποίηση σύμβασης» και του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-
2016), σε συνδυασμό με την περ. ζ με την παρ. 39 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 
171/Α΄/13-11-2017).

17. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

18. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η προμήθεια και οι υπηρεσίες παραδόθηκαν στο σύνολό τους
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι εργασίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την εξόφληση του 100% 
έκαστου τιμολογίου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του σχετικού 
εντάλματος πληρωμής από το Δήμο.

 Οι κατακυρωθείσες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

 Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η 
παράδοση των ειδών.

Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Εξόφληση τιμήματος
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να εξοφλεί τον Ανάδοχο μέσα σε είκοσι εννέα (29) ημέρες από 
την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή εγγράφου στην 
Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5 της 
παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και εφόσον ο τελευταίος 
προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας τότε η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ «Προθεσμίες αποστολής 
δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου 
πληρωμής και εξόφλησης αυτών» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
Ανάδοχο.
Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί 
εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά 
ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία (παρ. 4 άρθρο 41ο της από 13.04.2020 
Π.Ν.Π).

Δαπάνες - Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:
α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού του εκάστοτε τιμολογίου.
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

21. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 
(ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 202 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης, 203 Κήρυξη 
οικονομικού φορέα εκπτώτου, 204 Ανωτέρα βία, 205 Δικαστικές προσφυγές κατά τη διαδικασία 
εκτέλεσης των συμβάσεων, 205Α Δικαστική επίλυση διαφορών, 206 Χρόνος παράδοσης υλικών, 
207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, 208 Παραλαβή υλικών, 209 Χρόνος 
παραλαβής υλικών, 213 Απόρριψη συμβατικών ειδών-Αντικατάσταση), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, οι σχετικές με την παρούσα διαδικασία εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, η 
υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1970), οι όροι της 
παρούσας πρόσκλησης και της συνημμένης μελέτης, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο portal του Δήμου 
Χαλανδρίου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η υπ’ αριθμ. 393/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Φ61ΩΗΔ-7ΓΩ)
2. Η υπ’ αριθμ. 378/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ3ΩΠΩΗΔ-6Ω2)
3. Η Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Το ‘’Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΙΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Και με εντολή 
η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
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