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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:4112/02.02.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 01.02.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 

2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 2990/26-01-2018 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

  ΑΠΟΦΑΣΗ –056– 

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το  

13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για την υπηρεσία 

«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου 2018». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2929/26.01.2018  σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε τη με αρ. Π18/2018 φάκελο που αφορά την υπηρεσία «Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις Μαρτίου Απριλίου Μαΐου 2018» και το αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξης και σας 

γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2018 υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση ποσού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0005. 

 Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον  N 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών,  τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και το 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. 

 Επιπλέον, βάσει του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων …», το πρωτογενές αίτημα 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κι έλαβε τον παρακάτω Αριθμό 

Διαδικτυακής Ανάρτησης  Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 18REQ002583790 

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που : 

1. Να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

2. Να καθορίσει τους όρους της διακήρυξης. 

3. Να συγκροτήσει την επιτροπή αξιολόγησης για την εν λόγω υπηρεσία, έχοντας υπ. όψιν την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1 Αρώνης Παναγιώτης ΔΕ1 ως Πρόεδρος 

2 Πρατικάκη  Δήμητρα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 

3 Μπάρδη  Ευτέρπη ΤΕ Διοικητικού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1 Τσιγκριστάρη Ελένη ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 

2 Διαμάντη Καλλιόπη ΤΕ Διοικητικού 

3 Τζίμα Αλεξάνδρα ΔΕ Διοικητικού 

» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

             Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

          Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

2. Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου 2018», αποτελούμενη από τους κ.κ.  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1 Αρώνης Παναγιώτης ΔΕ1 ως Πρόεδρος 
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2 Πρατικάκη  Δήμητρα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 

3 Μπάρδη  Ευτέρπη ΤΕ Διοικητικού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα 

1 Τσιγκριστάρη Ελένη ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 

2 Διαμάντη Καλλιόπη ΤΕ Διοικητικού 

3 Τζίμα Αλεξάνδρα ΔΕ Διοικητικού 

 

3. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου – Απριλίου 

– Μαΐου 2018», που έχουν ως κατωτέρω: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το 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.  
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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/Α/15-8-2016) από 

1/1/2017. 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209. 

13.Το Πρωτογενές Αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ002583790 2018-01-25 

14. Την με αριθμό     /             απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης και η διενέργεια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα Ε.Α.Υ.   

18.Τη με αριθμό    /              απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ ……………., με την οποία 

εγκρίθηκαν:  

α) οι τεχνικές προδιαγραφές και    

γ) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την υπηρεσία  Π18/20018 με τίτλο: «Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ έτους 2018» . 

19. Το Εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ ………………………………… 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για πραγματοποίηση της υπηρεσίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για 

τους μήνες    ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ έτους 2018» . 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχων για την υπηρεσία 

«Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες    ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ έτους 2018», 

προϋπολογισμού 15.227,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον  Κωδικό  

Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) Κ.Α. 15.6142.0005, της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου .  

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των εκδηλώσεων είτε για μεμονωμένες εκδηλώσεις . 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΛΩΣΕΙΣ 

CPV Περιγραφή 

79952100-3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Η διαπραγμάτευση  θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή του Δήμου, την 7/2/2018, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 9:30 πμ, στο κτίριο της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Αγ. 

Φανουρίου αρ. 99, Τ.Κ. 13122. 

Ο διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 
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ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος.  

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαπραγμάτευση πρέπει να υποβάλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου στη 

διεύθυνση Κάλχου 48-50 , 1ος όροφος, Τ.Κ. 13122 το αργότερο  μέχρι και την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης δηλαδή την 

06/02/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ..  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 
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Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο 

όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας του διαγωνισμού για να 

αποσφραγισθούν κατά την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  
 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση1. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα θα 

υποβάλλονται συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984(Α΄188).         

 

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 

της παρούσης.            

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο 

οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου 

δίδεται σε ευρώ και συντάσσεται αριθμητικώς και ολογράφως. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει 

να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, η ημερομηνία 

σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου ανάδοχου. Η οικονομική 

προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα εργασία, θα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές 

μονάδας της προσφοράς του/ης ανάδοχου για την εργασία  θα παραμένουν σταθερές για όσο θα 

είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα εργασία, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της 

παράδοσης όλων των εργασιών  σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε 

αλλαγή τους από την πλευρά του/ης ανάδοχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 

                     
1
 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  
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όρους της σύμβασης.  

 

Τόσο ο κύριος φάκελος , όσο και οι χωριστοί φάκελοι εντός του κύριου θα φέρουν 

εξωτερικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 α) τα πλήρη στοιχεία του/ης υποψήφιου/ας ανάδοχου,  
β)  «ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου και «Προσφορά για «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους 
μήνες ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ έτους 2018»  
 γ) την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών) και  
δ. τον τίτλο της εκδήλωσης που αφορά η προσφορά.  

  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
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εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους 

 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' 

του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

ΑΔΑ: 7ΜΓΝΩΕΒ-1ΑΚ



 9 

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 

ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία : 

 Αναγράφεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης (τίτλος, εκδήλωση και αριθμός 

Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν  και ο χρόνος    ισχύος της προσφοράς (120 

ημέρες) 

 Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 Αναγράφεται ότι δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στο 

άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης   (άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν). 
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Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης (άρθρ. 72 παρ. 1β του 
ν.4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Λόγω της μοναδικότητας που διέπει κάθε εκδήλωση πολιτισμού και στοχεύοντας στην 

εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής σχέσης μεταξύ ποιότητας και κόστους της κάθε 

εκδήλωσης η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 β.αα (ανάθεση σε 

συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για απόκτηση ή δημιουργία καλλιτεχνικής εκδήλωσης χωρίς 

δημοσίευση). 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολόγησης τη συγκρότηση 

της οποίας θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου. 

 
1. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφεται ο φάκελος με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται 

και οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό.  

Στα πλαίσια  της διαπραγμάτευσης λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα αγοράς και με κριτήριο το 

συμφέρον από οικονομικής απόψεως του Δήμου, η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει 

εγγράφως από τους προσφέροντες βελτιωμένη προσφορά, η οποία θα κατατεθεί έως την ώρα 13:00 

της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών. Η σχετική διαπραγμάτευση δύναται να πραγματοποιηθεί 

είτε με φυσική παρουσία του προσφέροντος, είτε ηλεκτρονικά (διαπραγμάτευση και υποβολή 

βελτιωμένης προσφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας.  

 
Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον 

δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν 

ασκηθέν ένδικο μέσο. 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη των αναδόχων, η Επιτροπή προβαίνει 

στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων 

αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των οικονομικών προσφορών 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών και γ) της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός του προσωρινού αναδόχου με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, ο αρμόδιος υπάλληλος του 

Τμήματος Προμηθειών  τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα 

παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος 

τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 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, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

(4)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(5) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, 

απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε ή 

ΑΜΚΕ)       
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α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
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συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 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, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

1. Η Επιτροπή της διαπραγμάτευσης με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 
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Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Γ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 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 χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Σημειώνεται εδώ ότι, 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/η ανάδοχος της υπηρεσίας πρέπει πριν την ανάθεση/υπογραφή της σύμβασης να είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος (για το σύνολο των ταμείων στα οποία καταβάλλουν 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 
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της διαδικασίας ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα και πριν την ανάθεση/υπογραφή 

της σύμβασης θα προσκομίσει τα εξής: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική 

ενημερότητα και γ) απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

 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 9ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο χρόνος παράδοσης  λήγει με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την 

προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου από τον ανάδοχο  και μετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υπηρεσιών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που 

εκτελεί την υπηρεσία. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 
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α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής . 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η σχετική πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του 

τιμολογίου. 

  

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 ( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών». 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, (ήτοι της οικονομικής επιτροπής) η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. 

 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 

των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης 

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

παραβόλου, 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 ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, προκειμένου 

να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή 

η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.             
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120  ημερών, που  

υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 

χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν 

για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ως αντικείμενο  ορίζεται η   παροχή της υπηρεσίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους 
μήνες ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ έτους 2018» 
Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Ιλίου όπως διαμορφώνεται είναι συνάρτηση της 

συνεργασίας  με τους τοπικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς  και λοιπούς φορείς,  της 

καταγραφή προτάσεων κατοίκων και δημοτών της πόλης μας, των απαιτήσεων της 

εκάστοτε χρονικής περιόδου, σε συνδυασμό με τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού  έτους κα πάντα στα πλαίσια του προσήκοντος 

μέτρου. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
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και Κοινοτήτων» (αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων), απώτερος σκοπός της υλοποίησης 

του πολιτιστικού προγράμματος του δήμου  είναι η ανάπτυξη του πολιτιστικού, 

καλλιτεχνικού και πνευματικού επιπέδου, η διάδοση των γραμμάτων και τεχνών, η 

διατήρηση των παραδόσεων και η μεταλαμπάδευση των ηθών και εθίμων στις νεότερες 

γενιές και συγχρόνως η ψυχαγωγία όλων των ηλικιών  των δημοτών και κατοίκων της 

πόλης του Ιλίου.  

 

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο του προγραμματισμού των 

εκδηλώσεων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2018 θα προβεί στην ανάθεση των 

εκδηλώσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 

παρ.2.β.αα  του Ν.4412/2016).  

Η συνολική  προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.227,20€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

 

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων οι προϋπολογισθείσες τιμές της παρούσας μελέτης 

έχουν διαμορφωθεί κατόπιν της έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί αέναα η υπηρεσία μας, 

ενώ έχουν ληφθεί υπόψη οι συνήθης τιμές στις οποίες προσφέρονται ανάλογες εκδηλώσεις 

στον δήμο μας και σε άλλους δήμους ανά την Ελλάδα και πάντα εντός των ορίων του 

προσήκοντος μέτρου.  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των εκδηλώσεων ή και  για μεμονωμένες 

εκδηλώσεις. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Για τους μήνες Μάρτιο , Απρίλιο, Μάιο 2018 εντάσσουμε τις παρακάτω εκδηλώσεις: 
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ΟΜΑΔΑ Α – Παιδική παράσταση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα τη σωστή 

διατροφή στις 4/3/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του Δήμου Ιλίου 

Η παράσταση θα έχει θεατρικά και μουσικά στοιχεία και θα αναδεικνύει την 

αξία της σωστής διατροφής για τους ανθρώπους . 

Οι συντελεστές της παράστασης θα είναι 5 έως 6 μέλη. Θα πρέπει να 

διαθέτουν πτυχία σχετικά με σπουδές υποκριτικής τέχνης ή/και 

εκπαιδευτικής τέχνης ακόμα και σπουδές σε θέματα περιβάλλοντος και 

διατροφής κλπ. 

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 – 12 ετών και θα είναι 

διάρκειας 60΄- 80΄. 

Στη τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται αναμνηστικά συμβολικά δώρα 

σχετικά με το θέμα της παράστασης που θα διανεμηθούν στα παιδιά (έως 

200 άτομα). 

Επίσης στη τιμή θα περιλαμβάνονται οι φόροι , όλες οι νόμιμες ασφαλιστικές 

εισφορές και αμοιβές ηθοποιών  και λοιπών συντελεστών. 

         Δαπάνη 1550,00€ πλέον ΦΠΑ  

      

ΟΜΑΔΑ Β΄- Παιδική  παράσταση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα από τη 

μυθολογία στις 22/4/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου Ιλίου 

 Η παράσταση θα έχει θέματα από τη μυθολογία και αναφορές σε 

καταστάσεις που βιώνουν   οι Ολύμπιοι Θεοί, οι ημίθεοι και οι θνητοί. Οι 

συντελεστές της παράστασης θα είναι 5 έως 6 μέλη. Θα πρέπει να διαθέτουν 

πτυχία   σχετικά με σπουδές υποκριτικής τέχνης ή/ και εκπαιδευτικής 

τέχνης.Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 4 – 12 ετών και θα 

είναι διάρκειας 60΄- 70΄. 

 Στη τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται αναμνηστικά συμβολικά δώρα 

σχετικά με το θέμα της παράστασης που θα διανεμηθούν στα παιδιά (έως 

200 άτομα). 

 Επίσης στη τιμή θα περιλαμβάνονται οι φόροι , όλες οι νόμιμες 

ασφαλιστικές εισφορές     και αμοιβές ηθοποιών  και λοιπών συντελεστών. 

Αυτό θα αναγράφεται στη κατατεθείσα προσφορά. 

       Δαπάνη 1550,00€ πλέον ΦΠΑ 
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ΟΜΑΔΑ Γ’ -  Παιδική εκπαιδευτική παράσταση με θέμα «Αισώπου Θαλάσσιοι 

Μύθοι» στις29/4/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του Δήμου Ιλίου 

 

Η παράσταση θα έχει θέμα τους θαλάσσιους μύθους του Αισώπου. Η 

παρουσίαση των μύθων θα έχει σαφείς αναφορές στην σημερινή ανάγκη της 

προστασίας των θαλασσών και της προστασίας των θαλάσσιων οργανισμών 

που απειλούνται με εξαφάνιση. Θα είναι μια παράσταση για παιδιά ηλικίας 4-

12 ετών. Η παράσταση θα έχει διάρκεια 60-70 λεπτά. Στη τιμή της 

προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η διανομή ανάλογων παραμυθιών ως 

συμβολικά δώρα. Επίσης στη τιμή θα περιλαμβάνονται οι φόροι , όλες οι 

νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές  και αμοιβές ηθοποιών  και λοιπών 

συντελεστών. Αυτό θα αναγράφεται στη κατατεθείσα προσφορά. 

 

      Δαπάνη 1600,00€ πλέον ΦΠΑ 

 

 ΟΜΑΔΑ Δ΄- Παιδική παράσταση βασισμένη στο κλασσικό παραμύθι «Η 

κοκκινοσκουφίτσα» στις 13/5/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο 

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου. 
Παρουσίαση του κλασσικού παραμυθιού «Η κοκκινοσκουφίτσα» που θα δίνει 
έμφαση στις αξίες του παραμυθιού , το θάρρος , την αποφασιστικότητα κλπ. 
Η παράσταση θα πρέπει να παρουσιαστεί με μια σύγχρονη ματιά με στοιχεία 
ανατροπής και σαφείς συσχετίσεις με τη σύγχρονη κοινωνία.  Η παράσταση 
θα πρέπει να έχει χορευτική και μουσική επένδυση. 

Η παράσταση θα απευθύνεται σε παιδιά 3-10 ετών και η διάρκειά της θα είναι 
60-70 λεπτά.  Οι συντελεστές της παράστασης θα είναι  τουλάχιστον 4 
ηθοποιοί και τυχόν τεχνικό προσωπικό έως δύο ακόμη άτομα (σύνολο 6 
άτομα).  Οι ηθοποιοί θα  πρέπει να διαθέτουν πτυχία  σχετικά με σπουδές 
υποκριτικής τέχνης .  

   Η παράσταση θα συνοδεύεται με δική της ηχητική κάλυψη. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές  της ηχητικής κάλυψης πρέπει να είναι τουλάχιστον οι 
παρακάτω: 

 Δύο (2) ηχεία 

 Μία (1) κονσόλα 

 Ένας (1) ενισχυτής 

 Ένα (1) cd player + 1 εφεδρικό 

 Τρία (3) μικρόφωνα 
Το κόστος για το καλλιτεχνικό σχήμα θα ανέρχεται στο ποσό των 850,00€ 
πλέον ΦΠΑ. Το κόστος για την ηχητική κάλυψη θα ανέρχεται στο ποσό των 
200,00€  πλέον ΦΠΑ. Στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνονται οι φόροι , 
όλες οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές  και αμοιβές ηθοποιών  και λοιπών 
συντελεστών. Αυτό θα αναγράφεται στη κατατεθείσα προσφορά. 

  Δαπάνη 1.050,00€  πλέον ΦΠΑ 
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ΟΜΑΔΑ Ε’ - Παιδική παράσταση βασισμένη στο «Ο κοντορεβυθούλης» του Σαρλ 

Περό στις 20/5/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του 

Δήμου Ιλίου 

Παρουσίαση του παραμυθιού «Ο κοντορεβυθούλης» με συμμετοχή των 

παιδιών με   χορευτικά και μουσική και τραγούδι προς ευχαρίστηση των 

μικρών παιδιών. Θα υπάρχουν αναφορές στις αξίες της φιλίας, της 

συνεργασίας, της πίστης, του θάρρους , της θέλησης και της γενναιότητας. 
Η παράσταση θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-10 ετών και η διάρκειά της 
θα είναι 60-70 λεπτά. 

  Οι συντελεστές της παράστασης θα είναι  τουλάχιστον 4 ηθοποιοί και τυχόν 

τεχνικό προσωπικό έως δύο ακόμη άτομα (σύνολο 6 άτομα).  Οι ηθοποιοί θα  

πρέπει να διαθέτουν πτυχία  σχετικά με σπουδές υποκριτικής τέχνης .   

  Η παράσταση θα συνοδεύεται με δική της ηχητική κάλυψη. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές  της ηχητικής κάλυψης πρέπει να είναι τουλάχιστον οι 

παρακάτω: 

 Δύο (2) ηχεία 

 Μία (1) κονσόλα 

 Ένας (1) ενισχυτής 

 Ένα (1) cd player + 1 εφεδρικό 

 Τρία (3) μικρόφωνα 

Το κόστος για το καλλιτεχνικό σχήμα θα ανέρχεται στο ποσό των 1100,00€ 

πλέον ΦΠΑ. Το κόστος για την ηχητική κάλυψη θα ανέρχεται στο ποσό των 

200,00€  πλέον ΦΠΑ.  

  Στο συνολικό κόστος θα περιλαμβάνονται οι φόροι , όλες οι νόμιμες 

ασφαλιστικές εισφορές  και   αμοιβές ηθοποιών  και λοιπών συντελεστών. 

Αυτό θα αναγράφεται στη κατατεθείσα προσφορά. 

      Δαπάνη 1.300,00€ πλέον ΦΠΑ 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄- Παιδική παράσταση « Η Χιονάτη» των αδελφών Γκριμ στις 

27/5/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Ιλίου 

Παρουσίαση του παραμυθιού «Η Χιονάτη» με χορευτικά και μουσικά 

στοιχεία, με συμμετοχή των παιδιών, με αναφορές στις αξίες της αγάπης, 

της πίστης, της αποφασιστικότητας δοσμένα με ευαισθησία και χαρούμενο 

πνεύμα. 
 Η παράσταση θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-10 ετών και η διάρκειά 
της θα είναι 60-70  λεπτά. 

  Οι συντελεστές της παράστασης θα είναι  τουλάχιστον 4 ηθοποιοί και 

τυχόν τεχνικό προσωπικό έως δύο ακόμη άτομα (σύνολο 6 άτομα).  Οι 

ηθοποιοί θα  πρέπει να διαθέτουν πτυχία  σχετικά με σπουδές υποκριτικής 

τέχνης .   

Η παράσταση θα συνοδεύεται με δική της ηχητική κάλυψη. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές  της ηχητικής κάλυψης πρέπει να είναι τουλάχιστον οι 

παρακάτω: 

 

 Δύο (2) ηχεία 

 Μία (1) κονσόλα 

 Ένας (1) ενισχυτής 

 Ένα (1) cd player + 1 εφεδρικό 

 Τρία (3) μικρόφωνα 
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 Το κόστος για το καλλιτεχνικό σχήμα θα ανέρχεται στο ποσό των 900,00€ 

πλέον ΦΠΑ. Το κόστος για την ηχητική κάλυψη θα ανέρχεται στο ποσό των 

200,00€  πλέον ΦΠΑ.  

Στο συνολικό κόστος τιμή θα περιλαμβάνονται οι φόροι , όλες οι νόμιμες 

ασφαλιστικές εισφορές  και αμοιβές ηθοποιών  και λοιπών συντελεστών. 

Αυτό θα αναγράφεται στη κατατεθείσα προσφορά. 

      Δαπάνη 1.100,00€  πλέον ΦΠΑ 
           

ΟΜΑΔΑ Ζ΄- Εργαστήριο κεραμικής στις 24/3/2018 στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου 
που    διοργανώνει ο Δήμος Ιλίου από 23/3 έως 1/4/2018 στη πλατεία Ηρώων 
Πολυτεχνείου του Δήμου Ιλίου.  

 Εργαστήριο κεραμικής σε συνδυασμό με εμπνευσμένη αφηγηματική ιστορία 

που θα διεγείρει τη φαντασία των παιδιών ώστε να κατασκευάσουν αντικείμενα 

με πηλό βασισμένα στην ιστορία που άκουσαν.   

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από δύο (2) άτομα. Έναν εικαστικό και 

έναν εμψυχωτή.Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών αλλά 

και στους γονείς τους. Θα έχει διάρκεια  90 λεπτά.  Τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλα για χρήση από παιδιά. 

Η ποσότητα τους θα πρέπει να επαρκεί για σαράντα (40) συμμετέχοντες. 

Στη προσφερόμενη τιμή  θα περιλαμβάνονται οι φόροι , όλες οι νόμιμες 

ασφαλιστικές εισφορές  και αμοιβές των συντελεστών καθώς και το κόστος των 

υλικών. Αυτό θα αναγράφεται στη κατατεθείσα προσφορά. 

                Δαπάνη 300,00€  πλέον ΦΠΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Η΄- Εργαστήριο πασχαλινών εικαστικών κατασκευών την 1/4/2018 στο 
πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου που διοργανώνει ο Δήμος Ιλίου από 23/3 έως 
1/4/2018 στη πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου του Δήμου Ιλίου.  

 Το εργαστήριο αφορά κατασκευή με πηλό και στολισμό με χρώματα και άλλα υλικά 

πασχαλινών στολιδιών. Θα πραγματοποιηθεί από δύο (2) άτομα, Έναν (1) εικαστικά και 

έναν (1)  εμψυχωτή. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από τριών (3) ετών και τους γονείς 

τους. Θα έχει διάρκεια 60΄λεπτών. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλα για 

χρήση από παιδιά. Η ποσότητα τους θα πρέπει να επαρκεί για σαράντα (40) 

συμμετέχοντες. 

Στη προσφερόμενη τιμή  θα περιλαμβάνονται οι φόροι , όλες οι νόμιμες 

ασφαλιστικές εισφορές  και αμοιβές των συντελεστών καθώς και το κόστος των 

υλικών. Αυτό θα αναγράφεται στη κατατεθείσα προσφορά. 

        Δαπάνη 300,00€  πλέον ΦΠΑ 

 
    
           

ΟΜΑΔΑ Θ΄- Μουσική εκδήλωση στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ποίησης στις 

23/3/2018 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Ιλίου. 

Πρόκειται για μουσική εκδήλωση όπου θα ακουστούν μελοποιημένα ποιήματα 

μεγάλων μας ποιητών όπως Οδ.Ελύτη, Καβάφη, Σεφέρη , Ν.Γκάτσου , 

Καββαδία κ.α. 
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Οι ερμηνευτές θα πρέπει να έχουν πτυχίο Ωδείου σε βασικά μουσικά 

αντικείμενα τουλάχιστο σε αρμονία και τραγούδι. Θα πρέπει να έχουν 

συμμετάσχει σε άλλες συναυλίες τα τελευταία τρία χρόνια και να έχουν 

συνεργαστεί με σημαντικούς ΄Ελληνες συνθέτες και άλλους ερμηνευτές σε 

μουσικές σκηνές  εκτός από πίστες νυχτερινών κέντρων. 

Ελάχιστα μουσικά όργανα ορίζονται το πιάνο και ένα (1) βιολί. Οι μουσικοί θα 

πρέπει επίσης να έχουν πτυχία για το μουσικό όργανο που παίζουν και να 

έχουν συμμετάσχει σε συναυλίες τα τελευταία τρία χρόνια. 

Απαιτούνται δύο (2) ερμηνευτές και κατά ελάχιστο δύο (2) μουσικοί. 

Θα προτιμηθούν καλλιτέχνες που έχουν εμφανίσεις στα ΜΜΕ σε μουσικές 

εκπομπές. 

Διάρκεια εκδήλωσης  δύο ώρες. 

             Δαπάνη 1.900,00€  πλέον ΦΠΑ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ι΄- Μουσική εκδήλωση με διάφορα είδη μουσικής στις 31/3/2018 στο 

Καλλιτεχνικό Καφενείο  «Θ. Αγγελόπουλος» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Ιλίου. 

Συναυλία με διάφορα είδη μουσικής (έντεχνα,  ελαφρά λαϊκά , παραδοσιακά). 

Απαιτούνται δύο (2) ερμηνευτές και κατά ελάχιστο δύο (2) μουσικοί. Οι 

ερμηνευτές καθώς και οι μουσικοί θα πρέπει να έχουν πτυχία Ωδείου στο 

μουσικό αντικείμενο που εξασκούν, θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει και σε 

άλλες συναυλίες τα τελευταία τρία χρόνια και να έχουν συνεργαστεί με 

αξιόλογους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες. Να έχουν συνεργασίες με 

αξιόλογους συνθέτες και άλλους ερμηνευτές . Να έχουν δουλέψει σε μουσικές 

σκηνές και καλλιτεχνικούς χώρους εκτός νυχτερινών κέντρων. 

Οι μουσικοί θα πρέπει να συμμετέχουν με τουλάχιστο δύο παραδοσιακά όργανα 

για την εκτέλεση των παραδοσιακών τραγουδιών. Τα υπόλοιπα μουσικά όργανα 

θα πρέπει να είναι επαρκή για το άρτιο αποτέλεσμα που απαιτείται να έχει η 

συναυλία. 

Θα προτιμηθούν καλλιτέχνες που έχουν εμφανίσεις στα ΜΜΕ σε μουσικές 

εκπομπές 

Διάρκεια εκδήλωσης  δύο ώρες. 

         Δαπάνη 1.630,00€ πλέον ΦΠΑ 

Γενικό σύνολο ΟΜΑΔΩΝ 

(Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι)=(1550,00+1550,00+1600,00+1050,00+1300,00+1100,00

+300,00+300,00+1900,00+1630,00)= 12.280,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

Γενικό σύνολο ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι) = 

1922,00+1922,00+1984,00+1302,00+1612,00+1364,00+372,00+372,00+23

56,00+2021,20 = 15.227,20 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

                  
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
Οι  αναφερόμενες εκδηλώσεις  θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που θα ορίσει η Διεύθυνση 

Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. 

Οι συνήθεις χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων είναι το Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη και το Καλλιτεχνικό 

Καφενείο «Θ.Αγγελόπουλος» που βρίσκονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ιλίου, καθώς και 
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εξωτερικοί χώροι  εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου (πλατείες, αθλητικοί χώροι κλπ). 

  

ΑΡΘΡΟ 4O - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1. Ο/Η ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 

σύμβαση  και τα έγγραφα κατακύρωσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .  

2. Ακύρωση- ματαίωση της εκδήλωσης μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατόπιν κοινής 

συναίνεσης με ανταλλαγή εγγράφων έως δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της 

εκδήλωσης και για λόγους αντικειμενικούς και αποδεδειγμένου κολλήματος και με την 

πρόβλεψη επανάληψής της σε ημεροχρονολογία που θα οριστεί από τα συμβαλλόμενα 

μέρη.  

3. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του/ης αναδόχου δεν είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, ο/η ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών πριν την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης, για την αδυναμία πραγματοποίησης και να δεσμευτεί 

ότι θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση σε ημεροχρονολογία που θα 

οριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και όχι μακρύτερα των δύο ημερών. Σε 

διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να καταβάλλει ως ρήτρα, το ποσό της δαπάνης 

για τη συγκεκριμένη εκδήλωση όπως αυτό αναγράφεται στο συμφωνητικό ή στο 

έγγραφο κατακύρωσης της εκδήλωσης στον/ην ανάδοχο. 

4. Ο/Η ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο Ιλίου ονομαστική λίστα με τους 

συντελεστές που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση/συναυλία, αφού η ανάθεση σε 

αυτόν/ην θα γίνει με βάση τα προτεινόμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο/η 

ανάδοχος εμφανίσει διαφορετικούς συντελεστές από τους συμφωνηθέντες στη τεχνική 

περιγραφή και την προσφορά, θα επιβάλλεται ποινή μείωσης κατά 50% στο κόστος 

της εκδήλωσης επί της προσφοράς του αναδόχου. Δύναται όμως ο/η ανάδοχος πέντε 

(5) ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης/συναυλίας, να ειδοποιήσει εγγράφως 

τον Δήμο Ιλίου για την αλλαγή των συντελεστών και εφόσον κριθεί τούτο επαρκές από 

την αναθέτουσα αρχή, να μην προβεί σε μείωση του τιμήματος. 

5. Σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων η εκδήλωση αναβάλλεται, μετά από 

συνεννόηση των δύο μερών, για την αμέσως επόμενη ημέρα, άλλως, όποτε κριθεί 

εφικτό. Ο/Η ανάδοχος της εκδήλωσης φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την 

ασφάλεια και προστασία από τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα του δικού του 

εξοπλισμού (ηχητικός, φωτιστικός κλπ εξοπλισμός) που θα χρησιμοποιήσει για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  

6. Μη πραγματοποίηση εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
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προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική 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, 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. Σε κάθε 

περίπτωση η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση των δύο μερών, 

όταν το επιτρέψουν οι κατά  περίπτωση  συνθήκες.          

7. Εφ’ όσον η εκδήλωση έχει αρχίσει και διακοπεί μετά το πέρας των τριάντα (30) λεπτών 

για λόγους ανωτέρας βίας αναίτιων των καλλιτεχνών θεωρείται ως γενόμενη και 

εξοφλείται κανονικά. 

8. Υπεύθυνοι έναντι του νόμου και τρίτων καθώς και έναντι της σύμβασης για την 

περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης για λόγους αντικειμενικούς ή μη ανωτέρας βίας 

είναι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ή/και η εταιρεία που τους εκπροσωπεί και στο βαθμό της 

ευθύνης τους αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις συνέπειες για την περίπτωση ματαίωσης των 

εκδηλώσεων που έχουν συμφωνήσει. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

    ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Δημόσια Σύμβαση «Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο έτους 

2018»  

«ΟΜΑΔΑ/ΕΣ ............................................................»  

Στο Ίλιον σήμερα ....................., ημέρα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο  

Δήμος Ιλίου  ,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στο Ίλιον, Κάλχου 48-50 με Α.Φ.Μ. 090076918 και 

Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, και εκπροσωπείται νόμιμα από  τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο,  και 

αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με 

την επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 
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(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & 

Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της 

εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α.Δ.Α. 

…………….κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσίας 

«Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο έτους 2018 »   και για 

την/τις ΟΜΑΔΑ/ΕΣ ………………………………………………………(Διακήρυξη …………..), και στην τιμή της 

οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η παροχή υπηρεσίας «Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ έτους 2018» - 

ΟΜΑΔΑ/ΕΣ ………………………… για τις ανάγκες του Δήμου . 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η αναφερόμενη υπηρεσία θα παραδοθεί σε χώρο και χρόνο, που θα οριστεί από τον Δήμο Ιλίου ( 

αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση Πολιτισμού) και σύμφωνα με τους όρους της ……………./2018  διακήρυξης, 

ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» Η 

παράδοση  ολοκληρώνεται  με τη λήξη της εκδήλωσης. Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα 

απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο τμήμα Διοργάνωσης εκδηλώσεων και 

Ωδείου της Διεύθυνσης Πολιτισμού , στον Β’ Όροφο του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου του 

Δήμου Ιλίου, Αγίου Φανουρίου 99, στο Ίλιον. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να πάρει όλα τα κατάλληλα 

και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.  

 

ΑΡΘΡΟ 4O - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
1. Ο/Η ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 

σύμβαση  και τα έγγραφα κατακύρωσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .  

2. Ακύρωση- ματαίωση της εκδήλωσης μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατόπιν κοινής 

συναίνεσης με ανταλλαγή εγγράφων έως δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της 

εκδήλωσης και για λόγους αντικειμενικούς και αποδεδειγμένου κολλήματος και με την 
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πρόβλεψη επανάληψής της σε ημεροχρονολογία που θα οριστεί από τα συμβαλλόμενα 

μέρη.  

3. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του/ης αναδόχου δεν είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, ο/η ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών πριν την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης, για την αδυναμία πραγματοποίησης και να δεσμευτεί 

ότι θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση σε ημεροχρονολογία που θα 

οριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και όχι μακρύτερα των δύο ημερών. Σε 

διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να καταβάλλει ως ρήτρα, το ποσό της δαπάνης 

για τη συγκεκριμένη εκδήλωση όπως αυτό αναγράφεται στο συμφωνητικό ή στο 

έγγραφο κατακύρωσης της εκδήλωσης στον/ην ανάδοχο. 

4. Ο/Η ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο Δήμο Ιλίου ονομαστική λίστα με τους 

συντελεστές που θα πλαισιώσουν την εκδήλωση/συναυλία, αφού η ανάθεση σε 

αυτόν/ην θα γίνει με βάση τα προτεινόμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο/η 

ανάδοχος εμφανίσει διαφορετικούς συντελεστές από τους συμφωνηθέντες στη τεχνική 

περιγραφή και την προσφορά, θα επιβάλλεται ποινή μείωσης κατά 50% στο κόστος 

της εκδήλωσης επί της προσφοράς του αναδόχου. Δύναται όμως ο/η ανάδοχος πέντε 

(5) ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης/συναυλίας, να ειδοποιήσει εγγράφως 

τον Δήμο Ιλίου για την αλλαγή των συντελεστών και εφόσον κριθεί τούτο επαρκές από 

την αναθέτουσα αρχή, να μην προβεί σε μείωση του τιμήματος. 

5. Σε περίπτωση έκτακτων καιρικών φαινομένων η εκδήλωση αναβάλλεται, μετά από 

συνεννόηση των δύο μερών, για την αμέσως επόμενη ημέρα, άλλως, όποτε κριθεί 

εφικτό. Ο/Η ανάδοχος της εκδήλωσης φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την 

ασφάλεια και προστασία από τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα του δικού του 

εξοπλισμού (ηχητικός, φωτιστικός κλπ εξοπλισμός) που θα χρησιμοποιήσει για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  

6. Μη πραγματοποίηση εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας 

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 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, 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 
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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. Σε κάθε 

περίπτωση η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση των δύο μερών, 

όταν το επιτρέψουν οι κατά  περίπτωση  συνθήκες.          

7. Εφ’ όσον η εκδήλωση έχει αρχίσει και διακοπεί μετά το πέρας των τριάντα (30) λεπτών 

για λόγους ανωτέρας βίας αναίτιων των καλλιτεχνών θεωρείται ως γενόμενη και 

εξοφλείται κανονικά. 

8. Υπεύθυνοι έναντι του νόμου και τρίτων καθώς και έναντι της σύμβασης για την 

περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης για λόγους αντικειμενικούς ή μη ανωτέρας βίας 

είναι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ή/και η εταιρεία που τους εκπροσωπεί και στο βαθμό της 

ευθύνης τους αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις συνέπειες για την περίπτωση ματαίωσης των 

εκδηλώσεων που έχουν συμφωνήσει. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται εφάπαξ , με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων.  Η σχετική πληρωμή θα 
γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 
α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 
Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 
πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. Επίσης κράτηση 0,6% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει 
το Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή. Η συνολική δαπάνη της παροχής υπηρεσίας 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παρακολούθηση της διενέργειας και ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 219 του ν. 4412/16, όπως ισχύει , η οποία συγκροτείται 
σύμφωνα με το εδάφιο δ΄, της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης συντάσσεται πρακτικό που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπυστώθηκαν από 
τους όρους σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν 
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Η παρακολούθηση και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα 
γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο όργανο, για την επιβολή 
κυρώσεων στον ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη 
σύμβαση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις του Δήμου . 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 
υποχρεώσεις. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 
τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή υπηρεσιών, 
που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 
εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον 
εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του  Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύμβασης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 
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.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παράδοση των υπηρεσιών θα   ολοκληρωθεί με τη λήξη της εκδήλωσης.  
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά 
που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 
Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, 
τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 
τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, το δε άλλο επιδόθηκε στον 
«ΑΝΑΔΟΧΟ». 
 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                                           Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ,          

                                     Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.        

        

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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