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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 31η της 15-11-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 31η Συνεδρίαση της 15-11-2016 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 460/2016
Περίληψη: 1. Έγκριση της υπαρ. 87/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2.
Έγκριση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια
οδοδεικτών».
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 15-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14,
6ος όροφος, αποτελούμενη από τους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ – ΔΗΜΑΡΧΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 39070/11-11-2016 πρόσκληση του ΠροέδρουΔημάρχου αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και τα τακτικά μέλη κ.κ. Ζαβός
Αλέξανδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον κ. Κούπα Ευστάθιο, Κουτελάκης Γεώργιος και
Ιακωβάκη Μαρίνα απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζήτηση επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουμε τη υπ’ αρ. 87/2016 μελέτη για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ»
προϋπολογισμού 60.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και σχέδιο όρων διακήρυξης
και παρακαλούμε να τα θέσετε υπ’ όψιν του Σώματος.
1. Για την έγκριση της υπ. αριθμ. 87/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .
2. Για την έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας.
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο – Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10
 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 την υπαρ. 459/2016 ΑΟΕ περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης
 την υπαρ. 87/2016 μελέτη της Τ.Υ.
 τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το σχέδιο όρων διακήρυξης
Μετά από διαλογική συζήτηση,
1
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα:
α. την υπ. αριθμ. 87/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.:87/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV : 34992000-7 (Πινακίδες και φωτεινές

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

πινακίδες)

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΛΗΡ : Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ
1.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΗΛ :213 2025830
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για την προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, πινακίδων οδοσήμανσης με τα ονόματα των οδών και τους αριθμούς των
ιδιοκτησιών, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
Η τοποθέτηση των πινακίδων έχει στόχο κατ’αρχήν την αντικατάσταση των
φθαρμένων πινακίδων και κατά δεύτερον αποτελεί ευκαιρία για τον επανακαθορισμό της
ταυτότητας του Δήμου, με ένα δημιουργικό σχέδιο και με μία νέα πρόταση χρωματικού
συνδυασμού. Η πρόταση αυτή θα καλύψει σταδιακά όλη τη περιοχή της Νέας Σμύρνης,
προσδίδοντας έτσι μια νέα εικόνα στους δρόμους της.
Οι νέες πινακίδες θα είναι απλής μορφής, μεγάλης αντοχής στο χρόνο και τις πιθανές
φθορές και με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Η

συνολική

δαπάνη

της

προμήθειας

προϋπολογίσθηκε

σε

60.000

Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου του
τρέχοντος οικονομικού έτους 2016 και σε βάρος της εξειδικευμένης πίστωσης με Κ.Α.
30.6699.0020.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 11/2016
Η Συντάξασα

Σοφία Κωβαίου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΛΗΡ : Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ :213 2025830
2.
1

ΑΡ. ΜΕΛ.: 87/2016
ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ
CPV : 34992000-7 (Πινακίδες και φωτεινές
πινακίδες)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΩΝ

Οι πινακίδες θα είναι διαστάσεων 50cm Χ 30cm. από άκαμπτο φύλλο αλουμινίου
τύπου etalbond light πάχους 3mm με μικρό στρογγύλεμα στις γωνίες ακτίνας 1cm.Τα
σύνθετα Πάνελ αλουμινίου τύπου etalbond light θα αποτελούνται από δύο προβαμμένα φύλλα
σε κατάσταση Η44 Αλουμινίου, κράματος EN AW 3105 ή 4116 με πάχος στρώματος
αλουμινίου 0.30mm έκαστο, επικολλημένα με συνεχή θερμομηχανικό τρόπο και ειδικό
συνθετικό υλικό στις δύο πλευρές φύλλου Πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας με πρόσμιξη
γραφίτη απόλυτα αδιαφανούς που εμποδίζει τη φυσική γήρανση του πυρήνα.
Τα φύλλα etalbond light θα έχουν τελικό πάχος 3mm, θα παρουσιάζουν υποδειγματική
επιπεδότητα και θα έχουν αυξημένη αντοχή στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες και σε
αστική ατμόσφαιρα. Οι προβάλλουσες επιφάνειες θα φέρουν επίστρωση λάκας πολυεστέρα.
Στο φύλλο αλουμινίου χρώματος επιλογής της υπηρεσίας επικολλούνται αυτοκόλλητα
γράμματα με το όνομα του Δήμου, του συγκεκριμένου δρόμου και της αρίθμησης.
Το υλικό των αυτοκόλλητων θα πρέπει να είναι από βινύλιο με αντοχή τουλάχιστον
των 8 ετών. Το σχέδιο και το μέγεθος των γραμμάτων είναι επίσης καθοριστικό ώστε οι
πληροφορίες να είναι ευανάγνωστες από τους πεζούς και από οδηγούς οχημάτων.
Επίσης ο χρωματικός συνδυασμός θα πρέπει να εξασφαλίζει συνθήκες επαρκούς
αντίθεσης, ώστε οι πινακίδες να είναι ευανάγνωστες σε συνθήκες πολύ υψηλού ή πολύ
χαμηλού φωτισμού (π.χ. υπό σκιά ή μία φωτεινή ημέρα).
2

ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο μεταλλικός ιστός στήριξης θα είναι τετράγωνος διατομής 50mm Χ 50mm πάχους
3mm και ύψους 2,65m. Θα είναι ίνοξ βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή στην επιθυμητή
απόχρωση. Στο άνω μέρος του ιστού σε γωνία 0 και 90 μοιρών θα υπάρχει σύστημα για το
βίδωμα των πινακίδων σε δύο σημεία. Πρόκειται για λάμα βιδωτή ή συγκολλημένη επί του
ιστού.
Οι πινακίδες θα παραδοθούν τοποθετημένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Επίσης οι πινακίδες θα πρέπει να έχουν
πιστοποιητικό CE του υπό κατασκευή προϊόντος (πινακίδες σήμανσης οδών) σύμφωνα με το
ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012.
Εθεωρήθη
Ο προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Η Συντάξασα

Σοφία Κωβαίου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 87/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV : 34992000-7 (Πινακίδες και φωτεινές

ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

πινακίδες)

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΛΗΡ : Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3

ΤΗΛ :213 2025830
ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ.

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΤΑ
ΣΤΥΛΟΥ

750

64,51

Εθεωρήθη
Ο προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Αλέξανδρος Κωστούρος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
48.387,10

ΦΠΑ 24%

11612,90

ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00

Η Συντάξασα

Σοφία Κωβαίου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

β. τους όρους διακήρυξης της υπαρ. 87/2016 μελέτης της Τ.Υ., που αφορά τη
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ», προϋπολογισμού #60.000,00# €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%.
Οι όροι διακήρυξης έχουν ως εξής:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1) Τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν
σήμερα:
 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 Ν.3463/2006 «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 O N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων Και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές Ρυθμίσεις»
 Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ισχύει οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Όταν η
διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του
Ν.4412/2016.
2) Τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα :
 Το υπ. αριθμ. πρωτ. 33136/28-9-2016 Πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ: 16REQ005157208
4
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Την υπ. αριθμ. 466/10-11-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά τη
δέσμευση ποσού 48.686,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την «Προμήθεια
Οδοδεικτών» σε βάρος του Κ.Α. 30.6699.0020 οικονομικού έτους 2016.
 Την υπ. αριθμ. 459/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης
συνολικού ποσού 60.000 € για τα οικονομικά έτη 2016-2017 και την έγκριση διάθεσης
πίστωσης ποσού 48.686,81€ για την «Προμήθεια Οδοδεικτών» σε βάρος του Κ.Α.
30.6699.0020 οικονομικού έτους 2016.
 Την υπ. αριθμ. 87/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, για την ανάδειξη Προμηθευτή
για τη «Προμήθεια Οδοδεικτών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης, όπως αυτοί
αναλύονται στα κάτωθι Τμήματα
Τμήμα Α΄: Γενικές Πληροφορίες
Τμήμα Β΄: Όροι Διακήρυξης
ΤΜΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τίτλος
Αρ. Μελέτης
Αναθέτουσα Αρχή
Κριτήριο Ανάθεσης
Προϋπολογισμός Δαπάνης
Πηγή Χρηματοδότησης
Ημερομηνία & Ώρα λήξης
υποβολής προσφορών
Ημερομηνία & Ώρα
διενέργειας διαγωνισμού
Τόπος Διενέργειας
Διάρκεια ισχύος
προσφορών
Διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης

Προμήθεια Οδοδεικτών
87/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής
60.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ίδιοι Πόροι , σε βάρος του Κ.Α. 30.6699.0020
8-12-2016 ώρα λήξης 10:30 πμ
8-12-2016 ώρα 10:00-10:30 πμ
Δημαρχείο Νέας Σμύρνης - Τμήμα Προμηθειών
Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 16, 4ος όροφος
Ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016
Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση που κριθεί
αναγκαίο από το Δημοτικό Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με το άρθρο
201 Ν.4412/2016
ΤΜΗΜΑ Β΄: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Νέας Σμύρνης (Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 14 –
Τ.Κ. 171 21 Ν. Σμύρνης)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως10:30 πμ (ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών), στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου επί
της οδού Ελ. Βενιζέλου 16, 4ος όροφος.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη Προμηθευτή για τη «Προμήθεια
Οδοδεικτών» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά
για το σύνολο των ειδών του Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους σε βάρος
του Κ.Α. 30.6699.0020 προϋπολογισμού 2016.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΕΥΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας
Σμύρνης http://www.neasmyrni.gr/ στο link (Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις – Τμήμα
Προμηθειών).
Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (σύμφωνα με τη παρ. 1γ του άρθρου 121
του Ν. 4412/2016)
Επίσης η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο για (1) μία ημέρα σε
μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα (σύμφωνα με τη παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν.
4412/2016). Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού και τυχόν
επαναληπτικού, βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Νέας
Σμύρνης, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 213 2025903-905
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 στο
διαγωνισμό έχουν :
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα 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.
(β) ενώσεις προσφερόντων όπου τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα
για τα οποία ισχύουν τα της παραπάνω παραγράφου.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
γ) ο τίτλος της σύμβασης
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο (8) της παρούσης.
Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία οι
οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν ότι:
i. Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν
ii. Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα
άρθρα 75 του Ν. 4412/2016
iii. Έλαβαν γνώση του πλήρους τεύχους της υπ. αριθμ. 87/2016μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχονται
ανεπιφύλακτα.
2. Εγγυητική Συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς το
ΦΠΑ, δηλαδή ποσού #967,74# € κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου
νομικού προσώπου (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και
ιδρυτικό καταστατικό με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, από το οποίο να
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι
νομικό πρόσωπο)
4. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους. Συγκεκριμένα απαιτούνται 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).
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
6. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος
από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφουν:
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν προσφέρων είναι ένωση, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που
συμμετέχει στην ένωση..
Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη έκδοσης τελεσίδικης
καταδικαστικής απόφασης (του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016) αφορά σε κάθε πρόσωπο
που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να
περιέχει πλήρη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προμήθεια ειδών,
σύμφωνα με τα απαιτούμενα της υπ. αρ. 87/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί
πιστοποιητικό CE του υπό κατασκευή προϊόντος (πινακίδες σήμανσης οδών) σύμφωνα
με το ΦΕΚ 1914Β/15-6-2012.
Επίσης οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν ένα (1)
δείγμα (πινακίδας και στύλου), σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ.
87/2016 μελέτης. Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς με μακροσκοπικό έλεγχο ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμό αυτών
σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016..
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών τους από
αυτών των όρων διακήρυξης δεν απορρίπτονται μόνο αν οι αποκλίσεις αυτές δηλωθούν επί
ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα εμπεριέχεται στο φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς και με την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις δεν αναφέρονται στους απαράβατους
όρους των όρων διακήρυξης και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος,
με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα
εμπεριέχει την οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων. Οι προσφορές θα
υποβάλλονται σε ΕΥΡΩ και η τιμή του υπό προμήθεια υλικού θα δίνεται ανά μονάδα ή σε
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην υπ.
.αριθμ. 87/2016.μελέτη της υπηρεσίας.
Όλες οι τιμές θα συμπληρώνονται επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικώς και ολογράφως, και σε
περίπτωση ασυμφωνίας θα υπερισχύει το ολογράφως.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική
τιμή θα απορρίπτονται.
Η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο των
συμμετέχοντα αν είναι φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ανάλογα με τη μορφή του
οικονομικού φορέα. Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της μίας σελίδες αυτές
θα μονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές ενώσεων (υποβολή μίας κοινής προσφοράς) θα υπογράφονται υποχρεωτικά
από όλα τα μέλη της ένωσης ή από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό
συμφωνητικό εκπρόσωπο για την υπογραφή της κοινής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα ενενήντα (90)
ημερών, προσμετρούμενο από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την
περίπτωση ‘α της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, για τους οικονομικούς
φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον χρονικό διάστημα.
Εναλλακτικές προσφορές , αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής
των τιμών δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει
(δηλ μέσω πρωτοκόλλου) προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα έγγραφα της
σύμβασης.
Οι προσφορές συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 μέσα.
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Προσφορές που περιέχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα
έγγραφα της σύμβασης.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε
περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης κατά την
ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016) οι οποίοι λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Ν. 4412/2016.
Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά , ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους
υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από το αρμόδιο όργανο.
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται
κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις (αντίστοιχα για κάθε
στάδιο χωριστά) της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες κοινοποιούνται με επιμέλεια αυτής
στους συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο
127 του Ν. 4412/2016 που αφορά συμβάσεις αξίας έως 60.000 € (προ ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (η
Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που διενεργεί το διαγωνισμό) ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να
υποβάλει σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερο των είκοσι (20)
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ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (‘Α74)
όλων των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 9 των
όρων της παρούσης διακήρυξης.
Α.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
 Συγκεκριμένα για την κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
(παρ. 1i του άρθρου 8 της παρούσης) θα πρέπει:
1. να κατατεθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή
ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73.
2. 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 φορολογικές τους υποχρεώσεις.
3. Βεβαίωση του Δήμου Νέας Σμύρνης από την οποία να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, δεν υπάρχουν οφειλές τους προς τον
Δήμο.
4. 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).
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 Για την κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 (παρ. 1ii του
άρθρου 8 της παρούσης) θα πρέπει :
1. να κατατεθεί πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου
(Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016) το οποίο να πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους σε περίπτωση
νομικών προσώπων, το οποίο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού
2. προκειμένου να αποδειχθεί η τεχνική ικανότητα του προσωρινού αναδόχου, θα πρέπει
να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων (στο συγκεκριμένο αντικείμενο
δηλ. πινακίδες οδοσήμανσης) που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη.
Α.2 ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες Πολίτες.
Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
στις περιπτώσεις Α.Ε..
Α.3. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Α.4. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει
στην Ένωση.
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Σημειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, 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.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
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 με
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
4412/2016 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 καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που
είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 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 καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 με την επιφύλαξη του άρθρου 104 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 αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.
Ο προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία, τα απαιτούμενα
σύμφωνα με τα παραπάνω δικαιολογητικά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης. Η αναθέτουσα αρχή μέσω της αρμόδια υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου κλπ. επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία έως 60.000€ άνευ ΦΠΑ.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν 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) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός (20)
ημερών από την κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής ή εγγύηση συμμετοχής (αν
έχει κατατεθεί σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης) και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ της
παραγράφου 2 του άρθρου 106.
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής τοο ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ δηλαδή
ποσού #967,74# € (εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών). Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών δηλαδή τουλάχιστον για 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει τη προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέροντα στα άρθρα
73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με τη προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά 120 ημέρες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ) την πλήρη
επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του Οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε
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περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
Κατά τα λοιπά οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο
127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας 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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει συνολική ή τμηματικά μετά την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
κάθε άλλου τυχόν δικαιολογητικού που απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Νέας Σμύρνης που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 20: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Όπου υπάρχει ασάφεια στη παρούσα διακήρυξη ή έλλειψη υπερισχύει η ισχύουσα νομοθεσία
και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016 «(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ -147 Α/8-8-2016)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 16-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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