
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                 ΜΕΛΕΤΗ:  ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .                      
ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                        ΑΜ. 50/21
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ             
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου και Φιλ. Λίτσα 29                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    19.181,56 €      
Τηλέφωνο: 213 2023936              (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
e-mail: Filarmoniki@halandri.gr                                                   

 

CPV: 37316000-6

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

           

Αντικείμενο
 Απευθείας Ανάθεση σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την 
προμήθεια μουσικών οργάνων για την Φιλαρμονική του Δήμου.

Αναθέτουσα Αρχή 
Δήμος Χαλανδρίου Αττικής
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:15.469,00 € επί πλέον Φ.Π.Α. 24% (3.712,56 
€), σύνολο  19.181,56 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .
ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜ. 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου και Φιλ. Λίτσα 29 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    19.181,56 €
Τηλέφωνο: 213 2023936 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
e-mail: Filarmoniki@halandri.gr CPV: 37316000-6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

1 37316000-6 TIMPANI Premier 23” Elite Polished Copper 1 4.160,00 4.160,00

2 ,, TIMPANI Premier 26” Elite Polished Copper 1 4.400,00 4.400,00

3 ,, TIMPANI Premier 29” Elite Polished Copper 1 4.500.00 4.500.00

4 ,, Γκραν κάσα Adams BD36/22 Concert Bass
Drum FS

1 1.530,00 1.530,00

5 ,, Πιατίνια Zildjian K Constantinople Special
Medium Heavy

1 879,00 879,00

ΣΥΝΟΛΟ:   15.469,00 €      
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%:    3.712,56 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   19.181,56 € 

Η ανωτέρω αγορά, θα βαρύνει τον Κ.Α 15.7135.13 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Χαλανδρίου Ο.Ε. 2021.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                        ΑΜ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ:  ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου και Φιλ. Λίτσα 29                              
Τηλέφωνο: 213 2023936 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  19.181,56 €      
e-mail: Filarmoniki@halandri.gr (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: 37316000-6

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αγορά κρουστών μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής του Δήμου

Χαλανδρίου. Συγκεκριμένα αφορά την αγορά των εξής: ενός(1) ενός τύμπανου 23’’, ενός(1) 

τύμπανου 26’’, ενός(1) τύμπανου 29’’,μιας(1) Γκραν κάσας 36/22 και Πιατίνια Zildjian K

Constantinople .

Ο χρόνος παράδοσης των οργάνων θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης 

ανάθεσης έως 15/12/2021.Η παράδοση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της 

φιλαρμονικής στο χώρο που θα αποφασιστεί από την υπηρεσία. Το ύψος της δαπάνης θα ανέλθει 

έως του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα έξι (19.181,56 €)

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.15.7135.13 του προϋπολογισμού του 

Δήμου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2021. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                        Α.Μ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου και Φιλ. Λίτσα 29                                              
Τηλέφωνο: 213 2023936 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    19.181,56 €
e-mail: Filarmoniki@halandri.gr (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

CPV: 37316000-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αγορά των κατωτέρω κρουστών μουσικών οργάνων για 
την Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου.
Είναι τα εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1 TIMPANI Premier 23” Elite Polished Copper,  premier Code (TEP23C).
Tιμπάνι μεγέθους: 23" 
Υλικό κατασκευής: Χαλκός 
Φινίρισμα: Γυαλιστερό 
Counterhoop : Επιχρωμιωμένο 
Γερμανικό σύστημα 
Μεγάλο πεντάλ με αντιολισθητική επιφάνεια 
Δέρμα: Remo Renaissance 
Ακτινικές ράβδοι ακριβείας για έλξη και ευθυγράμμιση 

1

2 TIMPANI Premier 26” Elite Polished Copper ( TEP26C) .          
Tιμπάνι μεγέθους: 26" 
Υλικό κατασκευής: Χαλκός 
Φινίρισμα: Γυαλιστερό 
Counterhoop : Επιχρωμιωμένο 
Γερμανικό σύστημα 
Μεγάλο πεντάλ με αντιολισθητική επιφάνεια 
Δέρμα: Remo Renaissance 
Ακτινικές ράβδοι ακριβείας για έλξη και ευθυγράμμιση 

1

3 TIMPANI Premier 29” Elite Polished Copper (TEP29C).
Tιμπάνι μεγέθους: 29" 
Υλικό κατασκευής: Χαλκός 
Φινίρισμα: Γυαλιστερό 
Counterhoop : Επιχρωμιωμένο 
Γερμανικό σύστημα 
Μεγάλο πεντάλ με αντιολισθητική επιφάνεια 
Δέρμα: Remo Renaissance 
Ακτινικές ράβδοι ακριβείας για έλξη και ευθυγράμμιση 

1



4 Γκραν κάσα Adams BD36/22 Concert Bass Drum FS 
 Γκράν κάσα ορχήστρας. Διαστάσεις 36 "x 22" Κέλυφος 
κατασκευασμένο από μαόνι. Ρυθμιζόμενη καθ΄ ύψος βάση 
στήριξής "Free Suspended". Το δαχτυλίδι στήριξης είναι 
κατασκευασμένο από χάλυβα. Δυνατότητα περιστροφής 
360 ° 4 ρόδες με φρένα .Δέρματα: REMO Fiberskyn 3 

1

5 Πιατίνια Zildjian K Constantinople Special
Medium Heavy Ορχηστρικά πιατίνια (Ζέυγος) Διάμετρος: 20 ".
Παρδοσιακό φινίρισμα.
Επαγγελματική χρήση
Βάρος :Medium-heady.
Περιλαμβάνονται χειρολαβές.

 

1

                   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                   ΜΕΛΕΤΗ:  ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .                      
ΚΑΙ «ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                        ΑΜ. 50/21
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ             
Διεύθυνση: Αγ. Γεωργίου και Φιλ. Λίτσα 29                          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    19.181,56 €      
Τηλέφωνο: 213 2023936   (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
e-mail: Filarmoniki@halandri.gr                                                   

 

      ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια κρουστών μουσικών οργάνων για την Φιλαρμονική του 
Δήμου Χαλανδρίου.

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από:
1. ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

11.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ τ.Α’/5-8-2016)
12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει
13.Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (έναρξη 
ισχύος οδηγίας από 25/05/2018)

14.Του Ν.4555/19-07-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»].

mailto:Filarmoniki@halandri.gr


ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) η σύμβαση 
β) η οικονομική προσφορά του αναδόχου 
γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) οι τεχνικές προδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.181,56 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 
τιμής για το σύνολο της προμήθειας, σε Ευρώ σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία. 
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στο Δημαρχιακό Κατάστημα εντός 20 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που 
απαιτείται. Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θα ξεκινήσει με την υπογραφή και ανάρτηση της 
στο ΚΗΜΔΗΣ εώς τις  15/12/2021. 
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν.4412/16
 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε 
οποιαδήποτε αναθεώρηση. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων 
νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που 
βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Εάν η προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή εις ολόκληρόν από την Αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του μέσα στα 
χρονικά όρια της σύμβασης και αφού έχει προηγηθεί  συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, τουλάχιστον 5 ήμερες πριν την παραλαβή. Η παράδοση τους θα γίνεται με ευθύνη, 
μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στον χώρο της Φιλαρμονικής του Δήμου ή όπου του ζητηθεί, 
πάντα κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές της μελέτης. Η δαπάνη μεταφοράς και φόρτο εκ φόρτωσης βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει για το 100% της αξίας μετά την παραλαβή των ειδών 
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν τα παρακάτω.  
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:

 Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου  εκπροσώπου) 
επισυνάπτεται «έντυπο οικονομικής προσφοράς» 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι : «Τηρώ τις υποχρεώσεις 
μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας)» 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και 
συμφωνεί με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα καταθέσουν στο 
φάκελο προφοράς τα ακόλουθα: 
Α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός 
φορέας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  οι 
λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/20161. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 

1«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 



Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α  του 
ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 
του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε  αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους  λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα   
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Β. Φορολογική ενημερότητα
Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νoμίμου 
εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί 
να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.».  (Παρ.9 εδ.2  του άρθρου  80  του ν. 4412/16  
(προστέθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605  ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
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