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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Βελτίωση-εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου” στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_11 (Α/Α ΟΠΣ: 3375) (Α.Π. απόφασης ένταξης: 3724/27-08-2020)

Κ.Μ.: Π21/2022

      

ΠΡΟΫΠ.: 3.918,40€ με το Φ.Π.Α. 

K.A.Ε: 61.7135.0003
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων και παρουσιάσεων 

εκπαιδευτικού έργου και αποτελεί υποέργο της Πράξης: «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - 

Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και 

Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα» με κωδικό ΟΠΣ 5054673» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

3724, 27/08/2020 (ΑΔΑ: ΨΖ3ΩΟΡΕΓ-9Ν5) και έχει λάβει κωδικό MIS/ΟΠΣ: 5054673. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
• Του Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Του Ν. 4605/ΦΕΚ 52 Α’ 1-4-2019 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

• Του Ν. 4623/2019 ΦΕΚ 134 Α’ 9-8-2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

• Του Ν. 4497/ΦΕΚ Α’ 171/13-11-2017
• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006: Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις
• Του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις.
• Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
• Του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-7-2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
• Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

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

●   Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής     Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.

• Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.

• Του Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
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• Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016)
• Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία.

• Την με αριθμ. πρωτ. 1441/26-03-2019 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας (11), Δράση «Βελτίωση – 
Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου 
Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα» (ΑΔΑ: Ω7Α9ΟΡΕΓ-ΩΔΠ) 

•  Την υπ. αρ. 014/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με Α.Π. 8066/31-1-2020 με θέμα τη 
λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας 
Προτεραιότητας (11): «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση του 
Εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική 
Αθήνα» (ΑΔΑ: ΨΞ2ΞΩΕΒ-ΗΗΧ) 

•  Την με Α.Π. 3724/27-8-2020 απόφαση ένταξης της πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός – 
Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και 
Εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» (ΑΔΑ: ΨΖ3ΩΟΡΕΓ-9Ν5) 

• Την υπ. αρ. 3601/19-7-2021 τροποποίηση της Πράξης «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - 
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5054673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΚ8ΖΟΡΕΓ-Τ5Ε) 

•  Το άρθρο 18 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/16 (Α΄147)» του ν. 4469/17 (ΦΕΚ 62/Α΄/03-
05-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και αφορούν την προμήθεια 

εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση του 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στο Δήμο 

Ιλίου»

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τραπέζι πτυσσόμενο διαστάσεων ΜΧΠΧΥ: 183Χ76Χ74 εκατοστά  σπαστό – βαλίτσα ανώτερο βάρος 

έως 18 κιλά με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής γκρι χρώματος και επιφάνεια από 

πολυπροπυλένιο χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

Σκαμπό τροχήλατο με βάση μεταλλική inox, ρυθμιζόμενο ύψος με πλάτη και αμορτισέρ κατάλληλο 

για χρήση σε σχεδιαστήριο. Να διαθέτει υποπόδιο για καλύτερη στήριξη του ποδιού. Κάθισμα και 

πλάτη ενδεδυμένα με ύφασμα μαύρου χρώματος PU. Διαστάσεις : κάθισμα Φ33-35 εκ, ύψος 74-89 
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εκατοστά.

Καρέκλα πολυπροπυλενίου με 15 - 25% fiber glass, στοιβαζόμενη, διαστάσεων ΜΧΠΧΥ: 48Χ58Χ82, 

σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας για τα εργαστήρια.

Οι προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των ειδών της παρούσας μελέτης.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι καινούρια χωρίς φθορές κατά την μεταφορά τους και 

αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης :

Η επιλογή του προμηθευτή και η ανάθεση θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και 
την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου της προμήθειας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των ειδών της παρούσας μελέτης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Δομή προορισμού: ΒΙΟΦΙΑΛ)                                                
CPV: 39100000-3

α/α Περιγραφή
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Ενδεικτική Τιμή 
Μονάδας σε € 

Ενδεικτική 
συνολική τιμή σε 

€

1
Τραπέζι πτυσσόμενο  όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές

Τεμάχιο 10 60 600,00

2
Σκαμπό τροχήλατο  όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές

Τεμάχιο 20 34,00 680,00

3
Καρέκλα πολυπροπυλενίου  
όπως περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές

τεμάχιο 40 47,00 1.880,00

   Σύνολο 3.160,00€

 Φ.Π.Α. 24% 758,40€

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.918,40€
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Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν κατόπιν έρευνας στις τρέχουσες τιμές εμπορίου στα 

αντίστοιχα είδη κατά το χρόνο υλοποίησης της μελέτης και ειδικότερα από ηλεκτρονική 

επικοινωνία με υποψηφίους αναδόχους και από έλεγχο μέσω διαδικτύου.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τρεις  χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (3.160,00€) επί πλέον Φ.Π.Α. 24 

%  επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (758,40 €), σύνολο τρεις  χιλιάδες εννιακόσια 

δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (3.918,40€) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 61.7135.0003 του 

προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2022. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο σύμβασης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της πράξης “Βελτίωση-
εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης 
και εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_11 (Α/Α ΟΠΣ: 3375) (Α.Π. 
απόφασης ένταξης: 3724/27-08-2020)».

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Ισχύουσες διατάξεις
΄Όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης

ΑΡΘΡΟ 3o: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4O: Προσφορές 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος 
προμηθευτής θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, 
στο πρωτόκολλο του δήμου, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει ευκρινώς:
α) τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας, ΑΦΜ, 
email) 
β) ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου και Προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “Βελτίωση-εκσυγχρονισμός-
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης στο Δήμο Ιλίου” στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_11 (Α/Α ΟΠΣ: 3375) (Α.Π. 
απόφασης ένταξης: 3724/27-08-2020)» KM 146/2021, 

γ) την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
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Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή δίδεται σε ευρώ και συντάσσεται 
αριθμητικώς και ολογράφως. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με 
ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, 
υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή.

Ο προϋπολογισμός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι τα 
προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η 
δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για κάθε υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχτεί τελικά 
προμηθευτής των προς προμήθεια ειδών. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο 
οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής 
σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για 
την προμήθεια θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα 
προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης όλων των συμβατικών ειδών  
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά 
του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού 
προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, 
το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον 
διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

Επίσης, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου αναδόχου πρέπει να 
περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών της παρούσας μελέτης επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 
περίπτωση 

ΑΡΘΡΟ 5O: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2/59649/0026/2001 (ΦΕΚ Β 1427/2001): «Αναπροσαρμογή χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του 
Ν.2362/95» Απόφαση του Υπ. Οικονομικών, απαιτείται η κατάρτιση γραπτού συμφωνητικού μόνο 
για ύψος προμήθειας μεγαλύτερο των 2.500,00 €.

Επίσης, ο ανάδοχος της προμήθειας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του πρέπει να 
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (για το σύνολο των ταμείων στα οποία καταβάλλει 
εισφορές), να μην έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 
παρ. 1 και παρ. 4 του ν.4412/2016, να μην τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν.4412/2016 και να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με 
το αντικείμενο της διαδικασίας ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. Σε απόδειξη των 
παραπάνω πρέπει πριν την ανάθεση της προμήθειας/υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει τα 
κάτωθι: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) φορολογική ενημερότητα, γ) ασφαλιστική 
ενημερότητα.

Σύμφωνα με το Ν.4605/2019 άρθρο 43 παρ. 7αγ που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 «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 
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περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους 
του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.».
Ειδικότερα:
Μετά την αξιολόγηση και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
Ιλίου ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι 
δικαιολογητικά :
1.            Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής 
πρόσκλησης, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
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. 

Για τα φυσικά πρόσωπα, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής τους.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 1ης παραγράφου του 73ου άρθρου του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να τις προσκομίσουν. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως : 
αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εναλλακτικά προς την προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να 
υποβάλλει :
Απόσπασμα ποινικού μητρώου που θα έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή του, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για 
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ.1 του 73ου άρθρου του Ν. 4412/2016, ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος:

α) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του.
β) κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Σημαντικό: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς 
φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους.
Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.
    
 Για ποσά μέχρι 2.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται η προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων 
(άρθρο 107 παρ. 15 του Ν. 4497/2017 ΦΕΚ 171Α/13-11-2017).

ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης (άρθρ. 72 παρ. 1β του ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7 O: Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών για τουλάχιστον 2 έτη ή όπως 
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους.

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνος παράδοσης της  προμήθειας – ισχύς σύμβασης
Ο χρόνος παράδοσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται έως και τέσσερις (4) μήνες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού με δυνατότητα χρονικής παράτασης. 

ΑΡΘΡΟ 9°: Παράδοση της προμήθειας (άρθρ.206 ν.4412/2016)
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε 
πρακτικό πρόβλημα για το Δήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των συμβατικών 
ειδών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας μπορεί να επιβάλλονται στον 
προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρ. 207 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10O: Χρόνος, Τρόπος και τόπος παράδοσης
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στα κτίρια που έχουν επιλεγεί εντός τεσσάρων (4) μηνών 
από την υπογραφή του συμφωνητικού με δυνατότητα χρονικής παράτασης. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η παράδοση, η τοποθέτηση και η εγκατάσταση σε 
πλήρη λειτουργία των προς προμήθεια ανωτέρω ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 11o : Παραλαβή της προμήθειας (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)
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Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η 
επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των προς προμήθεια ειδών και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των προς 
προμήθεια ειδών με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου τα προς προμήθεια είδη μπορούν να απορριφθούν. Αν 
απορριφθούν ή παραληφθούν με  έκπτωση επί της συμβατικής αξίας παραπέμπονται στη 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά από αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται μέσα σε 
είκοσι ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12o:   Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση (άρθρο 213 του Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 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 υπόκειται σε κυρώσεις (άρθρ.207 ν.4412/2016) λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Η αντικατάσταση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν.4412/2016 
άρθρ.213.

 ΑΡΘΡΟ 13O: Έκπτωση του αναδόχου (άρθρ. 203 ν.4412/2016)
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση (άρθρ. 105 παρ.5 ν.4412/2016) και αν δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

ΑΡΘΡΟ 14o: Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 
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επιμέλεια και αποδείχτηκε ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: φυσικά 
γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή περιστάσεις για τις οποίες ο/η εντολοδόχος 
ή ο/η εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, πανδημία, 
αιφνίδια ασθένεια προσωπικού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο/η 
ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο Ιλίου και να καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο 
Ιλίου προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια 
Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια 
θα παραδοθεί μετά από συνεννόηση των δύο μερών, όταν το επιτρέψουν οι κατά περίπτωση 
συνθήκες και πάντα μέσα στους χρόνους που ορίζει η παρούσα μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 15O: Πληρωμή
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των 
τιμολογίων.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός 
εξήντα (60) ημερών, μετά την παραλαβή –  πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και 
την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5,6,7 της 
υποπαραγράφου Ζ5. 

ΑΡΘΡΟ 16°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 
ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 17O: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Προβολή-δημοσιότητα
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σε ευδιάκριτη θέση το σχετικό λογότυπο  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», το οποίο θα αποσταλεί στον ανάδοχο,  κατόπιν 
συνεννόησης, είτε σε αυτοκόλλητη είτε σε μεταλλική μορφή. Σε κάθε περίπτωση για πράξεις που 
δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, να τοποθετείται ενημερωτικό υλικό (π.χ. 
τουλάχιστον μια αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημεία εύκολα ορατά από το 
κοινό, στα άκρα κάθε σημείου παρέμβασης.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 
και των τροποποιήσεών του όπως ισχύουν.                                                               

ΙΛΙΟΝ  15 /03/2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΩΔΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Καλλιόπη Διαμάντη Παναγιώτης Αρώνης Αγγελική Κωνσταντακοπούλου
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