
 1 

 

 

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:6508/11-02-2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             4η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 10-02-2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 

2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 6002/06.02.2015 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 06.02.2015 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ    Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

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

3.  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.     «    « 

4.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ.      «    « 

5.   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.    «    « 

6.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «    « 

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

8. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.            Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ    Μέλος της Ο.Ε 

       
ΑΠΟΦΑΣΗ –047–  

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

7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την Έγκριση  πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, 

καθορισμός  όρων διακήρυξης και τρόπο εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ , 

αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και  μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015». 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4882/03-02-2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε την με αριθμό Π08/2015 μελέτη  που αφορά την «Μεταφορές μελών των 

ΚΑΠΗ , αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και  μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το 

έτος 2015» και το αντίστοιχο σχέδιο διακήρυξης και σας γνωρίζουμε ότι στον προϋπολογισμό του 

Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2015 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 138.052,10 € 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% σε βάρος του Κ.Α. 15.6234.0003. 

 H προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  την υπ΄ αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β΄/23-3-1993 

απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων και το 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 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): 15REQ002550467. 

 Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να πάρετε απόφαση που: 

1. Να εγκρίνει πίστωση ποσού 138.052,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% σε βάρος του 

Κ.Α. 15.6234.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2015 για την 

εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

2. Να εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3. Να καθορίσει τους όρους της διακήρυξης & τον τρόπο εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω        

                                           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει: 

1. Πίστωση ποσού 138.052,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  13% σε βάρος του Κ.Α. 

15.6234.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2015 για την 

υπηρεσία «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ , αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και  μελών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» 

2. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ , αθλούμενων σε 

αθλητικές δραστηριότητες και  μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» τον 

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικότερη προσφορά για κάθε ομάδα μεταφορών ξεχωριστά,  η οποία συμφωνεί με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

4. Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης που έχουν ως κατωτέρω: 
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    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (σχέδιο) 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών 
Ο. Τ. Α.»., και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις προς προμήθεια 
ομάδες συνολικά, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης η προμήθεια με τίτλο : «Μεταφορές Κ.Α.Π.Η., αθλουμένων σε αθλητικές 
δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» προϋπολογισμού 
122.170,00 € επί πλέον Φ. Π. Α. 13 % 15.882,10 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως 
προδιαγράφεται στη με κωδικό Π08/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του 
Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποίαν θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του 
ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1ης παραγράφου του 10ου άρθρου της Υ. Α. 
11389/1993, είναι είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον Δήμο 
Ιλίου δημοσίευσής της στο ελληνικό τύπο, καθώς παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 
πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr. 

Ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον Δήμο Ιλίου δημοσίευσης της περίληψης της 
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο είναι η …../…../201_. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν 
τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 
14053/ΕΥΣ 1749/2008. 

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 
……/……/201_. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η ……/……/201_. 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η ……/……/201_ και ώρα …….. . 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 
120 Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 
6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. 
Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την ……/……/201_ από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο, δηλαδή την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. 
Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα / ερωτήματα 
υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται 
παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο 
από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής 
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απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση 
Ενέργειας Ιλίου» (Σ. Α. Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180094), η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε. Τ. Π. Α.) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2007 – 2013. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ομάδων των 
προς παροχή υπηρεσιών. 
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
Δ/νση Δημαρχείου Ιλίου : Κάλχου 48 - 50 (Τ. Κ. 131 22) 
Τηλ. : 213-2030.136, 213-2030.185 
Fax : 210-2691.864 
URL : www.ilion.gov.gr 
 
Άρθρο 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις 

εξής διατάξεις : 
 Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». 
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 2741/ΦΕΚ 199 Α’/28-9-1999 
«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

 Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως το 209ο 
άρθρο, όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με την 3η παράγραφο του 22ου άρθρου του 
Ν. 3536/ΦΕΚ 42 Α’/23-2-2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης». 

 Το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

 Το 18ο άρθρο του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου. 

 Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας 
Διοίκησης». 

 Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Το N. 3861/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». 

 Το Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 
των άρθρων 134, 135, 136, 137, 138 και 157 παρ. 1α και 1β του, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε 
ισχύ. 

 Το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν. 
4254/ΦΕΚ 85 Α’/7-4-2014 και το (β) εδάφιο της 4ης παραγράφου του 9ου άρθρου του Ν. 
4205/ΦΕΚ 242 Α’/6-11-2013. 

 Την Υπουργική Απόφαση Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. 
ΔΗ. Σ.)». 

 Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 

 Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π. Δ. 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ιδίως το 1ο άρθρο του. 

 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως την Ζ’ παράγραφό του. 

 Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 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», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012, το Ν. 4038/2012 και τις διατάξεις 
της Κ. Υ. Α. Π1/2380/2012 και το Ν. 4146/2013. 

 Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Tην Υπουργική Απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ 540 Β’/27-3-2008 «Υπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης». 

 Το Ν. 2362/ΦΕΚ 247 Α’/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
τους και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4270/ΦΕΚ 143 Α’/28-6-2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Το Ν. 4129/ΦΕΚ 52 Α’/27-2-2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
 Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

 Το Π. Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α’/31-12-2011) «Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που 
ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 Το Π. Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

 Το  Ν. 2690/9-3-1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

 Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

 Το Ν. 3943/ΦΕΚ 66 Α’/31-3-2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των 
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 

 Την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – 
επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 

 Τη με αριθμό …../…..-…..-201_ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 
διενέργειας της προμήθειας.  

 Τη με αριθμό …../…..-…..-201_ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πίστωσης, 
τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Της Υπουργικής Απόφασης 21504/1771/4/26-6-1992 (ΦΕΚ 408 Β’) «Περί καθορισμού τεχνικών 
προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». 

 Του Κανονισμού (Ε. Κ.) 561/15-3-2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την 
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τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου, 
καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 2ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι 
: 
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
- Το τιμολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Ο προϋπολογισμός προσφοράς και 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη 
φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 
 
Άρθρο 3ο 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης 
στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η ……/……/201_. Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. 
ΔΗ. Σ., ορίζεται η ……/……/201_ και ώρα …….. .  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» και στο 6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 
Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο 12ο και το 13ο άρθρο της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
Άρθρο 4ο 
Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών) είναι η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε. Δ. Δ.) που συγκροτείται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις προμήθειες του Δήμου Ιλίου που γίνονται σύμφωνα με 
 τη 2η παράγραφο του 18ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. 
Α.», την παράγραφο (δ) του 103ου άρθρου του Ν. 3463/2006 

Στο Τμήμα Προμηθειών (Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, Τ. Κ. 131 22, τηλ. 213-2030.136, 213-
2030.185, 213-2030.195, fax 210-2691.864, e-mail : promithies@ilion.gr, κα Α. Δασκαλάκη, κ. Γ. 
Ζουμπουλίδης, κα Α. Μαράτου), την υπηρεσία του Δήμου Ιλίου που διενεργεί το διαγωνισμό, 
βρίσκονται η μελέτη και η διακήρυξη και εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, να λαμβάνουν 
γνώση, χωρίς να απαιτείται η καταβολή ποσού για τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων. Το πλήρες 
σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr. 
 
Άρθρο 5ο   
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Δικαίωμα συμμετοχής 
5.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται : 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Οι συνεταιρισμοί. 
γ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

5.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι 
προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε. Σ. Η. ΔΗ. 
Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία 
εγγραφής. 
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής : 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α. Φ. Μ.) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

5.3 Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, 
σύμφωνα με τη (γ) περίπτωση της 1ης παραγράφου του 10ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 
11389/1993. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το 
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός 
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 
 
Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. και άρθρο 18 του Π. Δ. 28/1980) 
 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά 
τους, εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, και τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή 
αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-2013 και το 11ο άρθρο της Υπουργικής 
Απόφασης Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω. 
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Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
α.  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
6.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2 % επί της ενδεικτικά 

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης εκτός Φ. Π. Α., όπως αναφέρεται πιο αναλυτικά 
παρακάτω στην 1η παράγραφο του 8ου άρθρου της παρούσας διακήρυξης. 

6.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

6.3   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το 
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

6.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

6.5  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για 
κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 
6.4, 6.5 και 6.6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

6.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια 
αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την 

ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 6.5 : 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά 
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 
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Διευκρινίζεται ότι με βάση τόσο την 1η παράγραφο της παρούσας περίπτωσης (γ) του 7ου 
άρθρου της διακήρυξης, όσο και το αντίστοιχο 7ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. 
Κ. Π. Ο. Τ. Α.) και ιδίως την 1η παράγραφο της περίπτωσης (γ) της 1ης παραγράφου του άρθρου, δεν 
είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου από τους διοικούντες ή νομίμως 
εκπροσωπούντες ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά στον 
παρόντα διαγωνισμό. 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω. 
β)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ)  Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων 6.3, 6.4, 6.5 και 6.6 ανωτέρω. 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους 
είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 
από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς 
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6.8 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Α. Ε., τότε επιπλέον της βεβαίωσης 
εκπροσώπησης με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπουμένου απαιτείται και 
η προσκόμιση σχετικού αντιγράφου πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. 

6.9  Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο (βλ. 6η παράγραφο του 7ου άρθρου 
της Υπ. Απ. 11389/1993). 

6.10 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Για 
μια Ανώνυμη Εταιρεία δεν απαιτείται οτιδήποτε άλλο ως νομιμοποιητικό έγγραφο πέρα από : α) 
ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ. Ε. Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ. Ε. 
Κ. περί εκπροσώπησης της εταιρείας. 

6.11 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε 
αντίθετη περίπτωση, με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 
ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να 
καταθέσουν με τα δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, τις ακόλουθες δηλώσεις : 

6.12 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών 
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

6.13 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει ιδιόκτητα τουλάχιστον τέσσερα (4) 
τουριστικά λεωφορεία (βλ. και την αντίστοιχη 2η παράγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών της 
σχετικής μελέτης). 
6.14   Ο κάθε υποψήφιος με ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία, με την κατάθεση της 
προσφοράς του, θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας, με την οποία έχει 
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συνάψει σύμβαση, για αστική ευθύνη και για αποζημιώσεις προς τρίτους (επιβαίνοντες). 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, δηλαδή την έντυπη μορφή τους πριν αυτές 
υποβληθούν σε μορφή αρχείου .pdf (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους 
προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση) 
 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι Ο. Ε. ή Ε. Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α. Ε. και Ε. Π. Ε. χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και 
εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει 
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος 
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό 
δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές 
και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί με την 
προσφορά τους  

  
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 6.2 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.5 

Φορολογική ενημερότητα 6.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6.7 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.12 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ιδιοκτησία τουλάχιστον 4 τουριστικών λεωφορείων 6.13 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 6.14 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομ. Πρόσωπα με την 
προσφορά τους 

  
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6.1 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.5 

Φορολογική ενημερότητα 6.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6.7 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.12 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ιδιοκτησία τουλάχιστον 4 τουριστικών λεωφορείων 6.13 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 6.14 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την 
προσφορά τους 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6.1 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.5 

Φορολογική ενημερότητα 6.6 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 6 παρ. δ περιπτ. β 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.12 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ιδιοκτησία τουλάχιστον 4 τουριστικών λεωφορείων 6.13 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 6.14 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει σε 
ένωση με την  
προσφορά της ένωσης (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης της παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου 
αφορά το  
σύνολο της ένωσης)  

  
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 6.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για Νομικά Πρόσωπα) 6.2 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 6.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 6.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 6.5 

Φορολογική ενημερότητα 6.6 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 6.7 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ 6 παρ. ε περιπτ. 2 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 6.8 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 6.10 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 6.11 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 6.12 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την ιδιοκτησία τουλάχιστον 4 τουριστικών λεωφορείων 6.13 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 6.14 

 
Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 
7.1 Εγγύηση συμμετοχής 
α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % της προεκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 2.443,40 €), σύμφωνα με το (α) 
εδάφιο της 1ης παραγράφου του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014. 

β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. 

γ)   Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση 
που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Δήμος Ιλίου μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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ε) Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα 
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

ζ) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα : 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος ΙΛΙΟΥ). 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαίρεσης και της διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα ( δηλ. έως την31/1/2016)  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα 
από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 

η) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
  
7.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί του συμβατικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή : 
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., σύμφωνα με το (β) εδάφιο της 1ης παραγράφου 
του 157ου άρθρου του Ν. 4281/2014. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα 

να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), με 
τις εξής διαφοροποιήσεις : 

1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
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παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 8.1 και 8.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 
κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. 
 
Άρθρο 8ο 
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών 
8.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 1ης 
παραγράφου του 11ου άρθρου της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013. 

8.2 Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :  
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
και 
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Όπου ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

8.3 Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί 
ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το 6ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης 
(δικαιολογητικά συμμετοχής). 
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, αποδεικνύονται με τα άρθρα 6.11, 6.12 και 6.13 
Σε περίπτωση ένωσης εκμισθωτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

8.4 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 
λέξεων όπως «δωρεάν ____________») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

8.5 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να 
υποβάλλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, το σύνολο των πιστοποιητικών, των 
υπεύθυνων δηλώσεων και των λοιπών διασφαλίσεων που περιλαμβάνονται στο 10ο άρθρο της 
παρούσας διακήρυξης σε πλήρη και σωστή μορφή, σύμφωνα με ότι αναφέρεται αναλυτικότερα 
σε αυτό.  

8.6 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) 
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στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, πλην των Φ. Ε. Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του. Τα 
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να 
προσκομισθούν στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, για παράδειγμα, η εγγυητική 
συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς κ. τ. λ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιον τον προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν 
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 

8.7 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη 
με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.). 

8.8 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.9 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του  συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή 
αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Συγκεκριμένα : 
α) Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας. 
β) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η 
οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
γ) Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη, εκτός του 
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ. Π. Α. θα ληφθεί υπόψη για 
τη σύγκριση των προσφορών. 

8.10 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη 
περίπτωση, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το 
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

8.11 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

8.12 Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 
της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, 
δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης 
κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της 
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τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
8.13 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 

απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με την προσφορά 
ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του 1ου 
άρθρου του Ν. 4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 
υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, 
προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη 
συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι 
υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 6η 
παράγραφο του 22ου άρθρου του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των 
στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 

8.14 Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. 

8.15 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013. 

8.16 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη 
μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 
σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

8.17 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, τα 
οποία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, 
θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

8.18 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 

8.19 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 
έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή 
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

 
Άρθρο 9ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών  
9.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους έως 31/12/2015. 
9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον 
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ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 

9.4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της 
σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύμβασης αυτής. 

 
Άρθρο 10ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  

Σύμφωνα με το 20ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980, οι ενστάσεις κατά του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού κατατίθενται γραπτώς από τους υποψήφιους αναδόχους που έχουν γίνει δεκτοί στο 
διαγωνισμό στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ή στο Δήμο Ιλίου ως και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι ενστάσεις 
για συμμετοχή υποψηφίου αναδόχου ή κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής ή κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την 
επόμενη ημέρα της διενέργειάς του από τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε αυτόν. 

Οι ενστάσεις που κατατίθενται στο Δήμο Ιλίου πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν 
στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, απευθυνόμενες στον Πρόεδρο της Επιτροπής.  
 Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψήφιου αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στον υποψήφιο ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το πολύ 
από την υποβολή της. Επιπλέον, βάσει του 10ου άρθρου παρ. 2 του Ν. 2690/1999: «Ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να υποβάλει την αίτησή του ή άλλο 
έγγραφο με μηχανικό μέσο εφόσον το μέσο τούτο αφήνει αποτύπωμα που καθιστά αναμφίβολη την 
αναγνώριση του μηχανήματος αποστολής και παραλαβής, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας 
αποστολής και παραλαβής. Στη συνέχεια όμως οφείλει να υποβάλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 3 και 11, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, έγγραφο, που 
φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του και έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο παρέλαβε, με το 
μηχανικό μέσο, η υπηρεσία.» 
 Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θεωρούνται ως μη 
υποβληθείσες. 
 
Άρθρο 11ο 
Τιμές προσφορών  

Με την προσφορά η τιμή των προς παροχή υπηρεσιών δίδεται ανά μονάδα. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Euro. 
Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
     Οι τιμές για τις προς παροχή υπηρεσίες θα αναγράφονται αριθμητικώς και θα δίνονται ανά μονάδα, 
ενώ επίσης θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της 
εργασίας συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Δεν ορίζεται όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την 
διάρκεια της σύμβασης. Γι’ αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται. 
 
Άρθρο 12ο 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
12.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – 
Ε. Δ. Δ.), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

12.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε ημερομηνία 
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και ώρα που καθορίζεται από τον Δήμο Ιλίου. 
12.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
Άρθρο 13ο 
Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα : 
13.1 Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, 
και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για 
την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση, που 
παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

13.2 Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, παραλαμβάνει 
τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή 
δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 
Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» δεν 
αποσφραγίζονται. 

13.3 Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

13.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη 
συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

13.5 Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του 
συστήματος από το Δήμο Ιλίου, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα ηλεκτρονικά, μέσω της 
παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 
φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να παρέχουν ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις 
– συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

13.6 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης 
των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά 
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αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
(με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες. 
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 
την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της 
στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. 

13.7 Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται / 
γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο 
του διαγωνισμού. 
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης 
δικαιώθηκαν. 

13.8 Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 
του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 
χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

13.9 Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά), 
κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή 
την εξέταση τυχόν προσφυγών ή παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν για το στάδιο, ορίζεται από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, 
αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 

13.10 Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα 
από το σύστημα. 

13.11 Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την 
ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί 
στο προηγούμενο στάδιο. 
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν 
παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται / 
γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της 
ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

13.12 Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο 
του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με 
χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 
στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

13.13 Καθώς για την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, 
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών : 
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α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης. 

β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία 
πλήρης και οικονομικότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς 
τιμή και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την 
επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους. 

13.14 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

13.15 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13.16 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η δε 
σχετική απόφαση υποβάλλεται στον περιφερειάρχη για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την 
κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών και η σύμβάση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

Άρθρο 14ο 
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 5ου άρθρου του Ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (Υπουργική Απόφαση 
ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης (β) της 2ης παραγράφου του 
6ου άρθρου του Ν. 4155/2013. 
Άρθρο 15ο 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (σύμφωνα με το Π. Δ. 28/1980) 
 

Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για : 
α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της εργασίας, 
β) συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων ή 
γ) τελική ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψή του με νέους όρους 
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου. 
Άρθρο 16ο 

Συνέχιση του διαγωνισμού  
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους 
αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο 
αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 
 
Άρθρο 17ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης  
Τόσο στον συμμετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση. Στη 
συνέχεια, και εφόσον παρέλθει και η επόμενη εργάσιμη ημέρα χωρίς κατάθεση ένστασης από 
οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο πρόσκληση για την 
υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.  
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Άρθρο 18o 
Σύμβαση – Ποινικές ρήτρες (βλ. και άρθρο 21 του Π. Δ. 28/1980) 

Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου 
κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της 
σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη κατά την 7η παράγραφο του 15ου άρθρου του Π. 
Δ. 28/1980 εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας (βλ. και την 2η παράγραφο του 7ου 
άρθρου της παρούσας) και: 

18.1 Για να αποδείξει την ύπαρξη και τον αριθμό των τουριστικών λεωφορείων, των οποίων είναι 
ιδιοκτήτης, αντίστοιχα προς ότι σχετικό αναφέρεται στην 13η παράγραφο του 5ου άρθρου της 
παρούσας διακήρυξης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, 
όπου θα αναγράφεται και η 1η άδεια κυκλοφορίας για κάθε προσφερόμενο όχημα, από 
την οποία θα προκύπτει το έτος κατασκευής τους (βλ. και την αντίστοιχη 2η παράγραφο 
των Τεχνικών Προδιαγραφών της σχετικής μελέτης).  

18.2 Επίσης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει έγγραφα ελέγχου Κ. Τ. Ε. Ο. των ιδιόκτητων τουριστικών 
λεωφορείων (βλ. και την αντίστοιχη 4η παράγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών της σχετικής 
μελέτης). 
 . Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου 
κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 
στοιχεία. 
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 
Σε περίπτωση απόρριψης υπηρεσίας προς παροχή μη σύμφωνης προς τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης ή τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή και αδικαιολόγητης υπέρβασης των ορισμένων από την 
παρούσα διακήρυξη χρόνων παροχής υπηρεσιών, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις στον ανάδοχο με 
μορφή ποινικής ρήτρας. Η ποινική ρήτρα κρατείται είτε από την εγγύηση καλής εκτέλεσης είτε από 
το λογαριασμό του αναδόχου. 
Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως 
οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου 
λόγω ποινικής ρήτρας. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα 
συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων 
αυτής. 
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων 
αξιολόγησης ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση 
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ  

 
Άρθρο 19ο  

Χρόνος , τόπος παράδοσης και παραλαβή υπηρεσιών 
Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται σε τόπους και χρόνους που θα οριστούν από το 

Δήμο. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ως ο χρόνος από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας 
εργασίας έως την 31/12/2015. 

Τα έξοδα προετοιμασίας των προς παροχή υπηρεσιών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν 
τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία.  

Η παραλαβή των προς παροχή υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, 
σύμφωνα με το Π. Δ. 28/1980 και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο χρόνο από την 
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σύμβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
ενυπόγραφο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Άρθρο 20ο 
Πληρωμή του αναδόχου 

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. 
Άρθρο 21ο 
Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, υπερισχύει το Π. Δ. 28/1980. Όταν η διακήρυξη δεν 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της, υπερισχύει το Π. Δ. 28/1980, όταν αυτό δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τους Ν. 3463/2006, Ν. 2286/1995, Ν. 3548/2007, N. 3852/10 και Ν. 3801/2009. 
Άρθρο 22ο 
Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης 
κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, σε μία από τις ειδικές εφημερίδες δημοσίευσης 
δημοπρασιών ή σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του (γ) εδαφίου της 5ης παραγράφου του 
15ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980, τη σχετική τροποποίηση από την εγκύκλιο 31/αρ. πρωτ. 30118/22-
9-2000 /ΥΠ. ΕΣ. Δ. Δ. Α., του Π. Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 και του Νόμου 3548/2007. Ακόμη, θα 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη 
του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. 
Επίσης, σύμφωνα με το 22ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980, το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την 
αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το 
ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα ………….. € περίπου), θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 
τον υποψήφιο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών. Σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι για τον παρόντα 
διαγωνισμό, οι προαναφερόμενες δαπάνες δημοσίευσης θα επιμερίζονται αναλογικά στους 
αναδόχους σε αντιστοιχία προς τα ποσά των συμβάσεων κάθε αναδόχου. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                                                                                            Κουμαραδιός Γ.,  Βομπιράκη Ν. 

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Γαλούνης Δ., Γκόνης Χ., 

Κάβουρας Κ.  

                 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    

   

15REQ002585216 2015-02-19

http://www.ilion.gr/
ΑΔΑ: 6ΜΧΞΩΕΒ-8ΛΖ


		2015-02-18T13:17:31+0200
	Athens




