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Παλλήνη,
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΑΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

3/2020

«Συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου, για
την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Ανατολικής Αττικής»

: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος
: 15351
: Ε. Κωστοπούλου
: 213 2005142
: 213 2005151
: ekostopoulou@patt.gov.gr

CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων)

Συνολικός προϋπολογισμός,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%:
Συνολικός προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ:

55.000,00€
44.354,84€

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ 7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.
4. Το Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων
εγγράφων» (ΦΕΚ 108/Α/27-11-1984), όπως ισχύει.
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5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-031999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-102011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.
6. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.
7. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει.
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει.
9. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), όπως
ισχύει.
10. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019) και ισχύει.
11. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει.
12. Το Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ
107/Α/09-05-2013), όπως ισχύει.
13. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
14. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.
15. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει.
16. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει.
17. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), όπως ισχύει.
18. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.
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19. Το Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος,
που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000), όπως ισχύει.
20. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010).
21. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ
34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.
22. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει.
23. Την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση
του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β/16-112016), όπως ισχύει.
24. Την υπ΄αριθμ. 4367/08-12-2001 Υπουργική Απόφαση «Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 174/Β/2001), όπως ισχύει.
25. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου
3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει.
26. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει.
27. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
28. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
29. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ
688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 555804/20-9-2019
(ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019).
30. Την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 329/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί
έγκρισης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7ΙΨΞ), η οποία
επικυρώθηκε με την α.π. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
31. Την υπ΄αριθμ. 34/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας
και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ), όπως ισχύει.
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32. Την υπ΄αριθμ. 75/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 1ης
τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε), η
οποία επικυρώθηκε με την α.π. 31888/8435/30-04-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
33. Την υπ΄αριθμ. 138/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΘΚΙ7Λ7Η50), περί συγκρότησης τριών (3) επιτροπών της Π.Ε.Α.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής
και ισχύει (ΑΔΑ: ΩΦΩΠ7Λ7-Λ1Ε).
34. Το υπ΄αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών
Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων-Μέθοδος υπολογισμού της αξίας
συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
35. Την υπ΄αριθμ. 1064/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια
επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: Ω2ΠΓ7Λ7-2ΗΓ).
36. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 410904/18-06-2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους 55.000,00€
(ΑΔΑ: 6Α2Υ7Λ7-ΒΘΥ, ΑΔΑΜ: 20REQ006891669), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2026 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων.
37. Την υπ΄ αρ. 1375/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΜΒΚ7Λ7-ΡΨΙ).
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, συνολικού
προϋπολογισμού 55.000,00€ (πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας με βάση τα αναφερόμενα και τους Πίνακες του
Παραρτήματος ΙΙ.
Η υποδιαίρεση της εν λόγω σύμβασης σε Τμήματα δεν κρίνεται σκόπιμη για την καλύτερη δυνατή
παρακολούθηση της σύμβασης και την ομαλή εκτέλεσή της, ενώ παράλληλα διατηρείται ο ανταγωνισμός
κι επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
Διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
(www.eprocurement.gov.gr), ήτοι Τετάρτη 12/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του
Ν.4412/2016.
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο (Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη),
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), το αργότερο μέχρι
και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι Τρίτη 11/08/2020 και ώρα 14:00
μ.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες,
κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραμματεία Δ/νσης
Οικονομικών, 17ο χλμ. Λ.
Μαραθώνος (1ος όροφος,
Τ.Κ. 15351, Παλλήνη)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

11/08/2020
ώρα 14:00 μ.μ.

12/08/2020
ώρα 10:00 π.μ. με την
επιφύλαξη των διατάξεων
της παρ. 5 του άρθρου 121
και του άρθρου 106 του Ν.
4412/16

23/07/2020

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη
για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’
αυτής.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν από άποψη πληρότητας τη διακήρυξη ως
προς το συνολικό αριθμό σελίδων και των παραρτημάτων της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
έλλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής) και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά
της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται σε 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1711 «Προμήθεια Επίπλων» του Ε.Φ. 05072 της Περιφέρειας
Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Δημοσιότητα
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr.
2. στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
http://www.eprocurement.gov.gr.

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων /
κοινοπραξιών, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. κράτος – μέλος της Ένωσης,
β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
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γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων ή/και των
κοινοπραξιών, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
Σύμβασης.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι 887,10€, ισχύος τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος των προσφορών.
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η
Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο
άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης της προμήθειας ή υπαγωγής της σε
άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής.
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη ως και τα κάτωθι παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής
καθώς και το ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «I»

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «II»

3.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «III»

4.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «IV»

5.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «V»

6.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «VI»

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη
των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της
υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με
ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η
συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας
του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες
αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα
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πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη
για τέτοιες δαπάνες.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.
Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού καθώς και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της
Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών - Δ/νση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον οι διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί
έγκαιρα. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριώνδιευκρινίσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία μας γραπτώς με επιστολή ή τηλεμοιοτυπία ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο Ε.
Κωστοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: 213-2005142, 213-2005155 (Ε-mail: ekostopoulou@patt.gov.gr,
promanat@patt.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVGENIA
KOSTOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.07.22 15:25:46 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1o: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016)
1.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλουν,
επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας.
1.2. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση
Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι 11-08-2020, ημέρα Τρίτη και μέχρι τις 14:00 μ.μ..
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται
υπόψη.
1.3. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 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 ή την
πρόσκληση για την αποσφράγιση.
1.4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
1.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
1.6. 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 κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
1.7. Η υποβολή προσφοράς/ων στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο, ότι ο διαγωνιζόμενος/οι έχει/ουν
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως
τις συνθήκες εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στις 12-082020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Παλλήνη, 1ος όροφος).
ΑΡΘΡΟ 2o: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
(Άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση
(αρ. 73 παρ. 10 του Ν. 4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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2.2. Όταν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και, β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του προσφέροντος εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011
(Β΄266), όπως ισχύει, ως «υψηλής» ή πολύ «υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
αναφορικά με την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο
2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 του ν. 4412/2016, προκειμένου
να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
2.3. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
ήτοι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κ.λπ..
2.4. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
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ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Εάν για τις ανωτέρω περιπτώσεις 2.2.(γ), 2.3. και 2.4. η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (άρθρα
73 και 74 του Ν. 4412/2016).
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις του αναφέρονται στις
παραγράφους 1.1., 2.2. (γ), 3.3. και 2.4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.4. Εάν έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 3o: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016)
3.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο Τ.Ε.Υ.Δ..
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Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου η ημερομηνία
εγγραφής του οικονομικού φορέα σε αυτό, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως το εν λόγω πιστοποιητικό, το οποίο να φέρει ημερομηνία έκδοσης που θα καλύπτει και τον
χρόνο υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
104 παρ. 1 του Ν.4412/2016, προκειμένου να το υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί
ανάδοχοι.
ΑΡΘΡΟ 4o: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Άρθρα 92 και 97 του Ν. 4412/2016)
Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και
χωρίς ξέσματα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών, ο οποίος προσμετράται από την επομένη ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού, είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση
κατά την οποία οι Οικονομικοί Φορείς κληθούν και αποδεχτούν να παρατείνουν εγγράφως την ισχύ των
προσφορών τους πριν τη λήξη τους, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται αναλόγως και η εγγύηση συμμετοχής για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της
παράτασης.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με την προβλεπόμενη από την παρούσα διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και
δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της,
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό [Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση
Οικονομικών, Τμήμα
Προμηθειών].
γ. Ο τίτλος της σύμβασης «Συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια
επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής ».
δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέα).
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Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:
α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει
τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής.
β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα
έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος.
γ. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του
παρόντος παραρτήματος.
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές χωρίς οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται
δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και
συμβολαιογράφους.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Ν.
4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων», είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961, που κυρώθηκε
με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 108/Α/1984). Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, γίνονται αποδεκτά απλά αντίγραφα
δημοσίων εγγράφων, δηλαδή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλό φωτοαντίγραφο, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει, να σημειώνει επ’ αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Εάν ένας οικονομικός φορέας προχωρήσει στην
ενέργεια αυτή αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες
αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Δε
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση της. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
λοιποί διαγωνιζόμενοι.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).
ΑΡΘΡΟ 5o: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
(Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
Στον εν λόγω (υπο)φάκελο, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, εις διπλούν, επί ποινή
αποκλεισμού, τα κάτωθι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι
887,10€, ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσης.
2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 3698/Β/16-1-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς:
i)

δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης και

ii)

πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής του άρθρου 3 της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος III το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση και
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
(www.eaadhsy.gr) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr.) και συμπληρώνονται
τα πεδία που αναφέρονται στο Παράρτημα III.
Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. αφορά ιδίως:
1. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,
2. στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της
χωριστά. Το Τ.Ε.Υ.Δ. ανάλογα με την νομική μορφή κάθε μέλους υπογράφεται αντιστοίχως από αυτούς που
αφορά όπως περιγράφεται ανωτέρω και πρέπει να παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως IV αυτού.
Το ανωτέρω Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 6o: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
(Άρθρο 94 του Ν. 4412/2016)
Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά»,
υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά (εις διπλούν) που
τεκμηριώνουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα
αρχή με το κεφάλαιο “ Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές ” του Παραρτήματος II της με αρ. 3/2020
Διακήρυξης από την τεχνική προσφορά του προσφέροντος, δηλαδή:
i. την Τεχνική Προσφορά τους, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (με
σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου), συνοδευόμενη από α) φωτογραφίες ή
εικόνες των υπό προμήθεια ειδών, β) τυχόν άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό, εφόσον υπάρχει,
όπως τεχνικά/διαφημιστικά φυλλάδια (prospectus) κ.α.,
ii. τα Πιστοποιητικά του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, ήτοι ISO 9001 ή ισοδύναμο, ISO 14001 ή
ισοδύναμο, OHSAS 18001 ή ισοδύναμο, EN 1335 ή ισοδύναμο, EN 16139 ή ισοδύναμο και EN
14073 ή ισοδύναμο, εκδιδόμενα από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης,
iii. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος (με
σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου), στην οποία να δηλώνει ότι τηρεί τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα ΙΙ της με αρ. 3/2020 Διακήρυξης.
Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, ήτοι εντός των τελευταίων είκοσι (20) ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π..
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να
τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις.
Στα περιεχόμενα φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 7o: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(Άρθρο 95 του Ν. 4412/2016)
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ειδικότερα, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» , εις διπλούν, επί ποινή αποκλεισμού:
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στη Διακήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα V αυτής (με σφραγίδα και πρωτότυπη υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου).
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίδεται αριθμητικώς και ολογράφως με τιμή μονάδας σε ευρώ,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση, παραμένει
σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και δεν αναπροσαρμόζεται ούτε σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α, θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και δεν θα πρέπει
να ξεπερνά το συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι 55.000,00€ με Φ.Π.Α. (44.354,84€ χωρίς Φ.Π.Α.) της
προμήθειας.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο
προμηθευτή να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή το κόστος που
προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
88 και 89 του Ν. 4412/2016.
Μη αποδεκτές προσφορές:


Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/16.



Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.



Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπει επιπλέον χρέωση ή δαπάνη για
οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
Διακήρυξης τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Η Οικονομική Προσφορά που ξεπερνάει τον προϋπολογισμό της παρούσας απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ για το σύνολο της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας Διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της
Διακήρυξης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας
διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τον διαγωνισμό.
Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς:
Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς ο
συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 8o: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού – αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
8.1. Η Αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών στις 12-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμων εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη ως καταληκτική για την υποβολή προσφορών δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η υποβολή μόνο μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
8.2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). Στη
συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει σε καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές και των
υποβληθέντων δικαιολογητικών τους και τα ελέγχει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη.
Κατόπιν, αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και τέλος, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται και
φυλάσσεται για να ανοιχτεί σε επόμενη συνεδρίαση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
το προηγούμενο στάδιο, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται
από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω
διαδικασία και επιστρέφονται είτε σε περίπτωση μη άσκησης ένστασης είτε σε περίπτωση απόρριψης της
τυχόν υποβληθείσας ένστασης. Η Επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως όσα από αυτά διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016.
Σημειώνεται ότι η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την
κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016).
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της
αναθέτουσας αρχής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου (άρθρο 100 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει).
8.3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
ειδοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2 της
Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου επιλογής της παραγράφου 3.1. του άρθρου 3
αυτής.
Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.
4412/2016.
Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με τα ανωτέρω, το οποίο διαβιβάζεται στην
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ή είτε κατακύρωσης της
σύμβασης.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιείται αμέσως, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
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αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει,
σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ για το σύνολο της προμήθειας, εκ των συμμετεχόντων των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές.
Σε περίπτωση ύπαρξης δυο ή περισσότερων ισότιμων οικονομικών προσφορών, ήτοι προφορών με την
ίδια ακριβώς τιμή, η επιλογή αναδόχου διενεργείται ύστερα από κλήρωση της αναθέτουσας αρχής
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία των ανωτέρω οικονομικών φορέων.
Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία των προσφορών με τους απαράβατους όρους που ορίζονται
ως τέτοιοι από τη διακήρυξη, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διενέργεια του διαγωνισμού
οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου.
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, οι
συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης του μειοδότη.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 9o: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
(Άρθρα 80 και 103 του Ν. 4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής οφείλει να υποβάλει εις διπλούν, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74), ως αποδεικτικά μέσα για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2 της παρούσας, καθώς και για την πλήρωση του κριτηρίου ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 3 της παρούσας. Τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά, που προβλέπονται
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στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016, υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 153 51, σε σφραγισμένο φάκελο
με τις εξής ενδείξεις:
α. Η φράση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»,
β. ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό [Περιφερειακή
Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση
Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών],
γ. ο τίτλος της σύμβασης «Συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου, για την
προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου
Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής –
Διακήρυξη 3/2020»,
δ. τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (αποστολέα),
και ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α..
9.1. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής κατά περίπτωση:
(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του Ποινικού Μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο να
προκύπτει ό,τι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις,
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 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 (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους.
(2) α. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι,
είναι:
(i) ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) (ασφαλιστική ενημερότητα). Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
(ii) ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα).Το εν λόγω
δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2.α (i) και (ii) θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, όσο και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται :
i) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και θα βεβαιώνει
υπεύθυνα ότι δεν έχει σε κανένα άλλο οργανισμό υποχρέωση καταβολής εισφορών. Ειδικότερα στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα η υπεύθυνη δήλωση
αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
ii) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
γ. τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης που δηλώνονται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για όλους τους απασχολούμενους με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του Οικονομικού Φορέα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση από
την πλευρά της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους αυτούς καθώς και για τα
μέλη της. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τον χρόνο υποβολής της προσφοράς
του προσωρινού αναδόχου, όσο και τον χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
(3) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοσή του, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί ή δεν έχει υπαχθεί σε καμία κατάσταση της περίπτωσης β΄ της παρ. 2.3.
του άρθρου 2 (περ. β΄, παρ.4 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016), ήτοι:
i. ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
ii. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
iii δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
iv. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
v. δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή
vi. δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους.
(5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2.3. του άρθρου 2
λόγοι αποκλεισμού της παρούσας Διακήρυξης. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
(6) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Η
υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
9.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 1 (3.1.) του άρθρου 3 (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζεται:
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f181377b81ef31d8ceec5b8 στις 22/07/20 14:58
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μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το εν λόγω
δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
9.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
9.3. Ενώσεις νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση/Κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων,
περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων:


Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'108).



Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1., στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου
2.2. , στην περίπτωση β της παραγράφου 2.3 και 2.4. του άρθρου 2 της παρούσας Διακήρυξης,
καθώς και στην παρ.1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.2 και στην περίπτωση β΄ της παρ.4 του
αρ.73 του Ν.4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το πιστοποιητικό/α μπορεί/ουν να αντικαθίσταται/νται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 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. Η ένορκη
βεβαίωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της.
Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.1., στις περιπτώσεις α΄και β΄ της παραγράφου
2.2. και 2.4. της παρούσας.



Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της
απαιτήσεως της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (μη αθέτηση υποχρεώσεως ως προς την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση από
πλευράς καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο των απασχολούμενων καθώς και τα
μέλη αυτής.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα
αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Α.Α., ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17ο ΧΛΜ
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Τ.Κ.15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «Συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την
προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο
Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής – Διακήρυξη 3/2020»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)

i.

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
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προσφορά βάσει τιμής, 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
παραπάνω δικαιολογητικά, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπερ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύησης συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
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.4412/2016,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ίδιου
νόμου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί το
κριτήριο ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.
ii.

Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια
Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της
Επιτροπής και παραδίδεται μαζί με τον φάκελο στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Στο εν
λόγω Πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην
παρ.2 αρ. 103 του Ν. 4412/2016, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδοτεί είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας ή είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Έπειτα από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, το ανωτέρω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.

iii.

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της
σύμβασης.

iv.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν
σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί
την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης
της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού
αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Σε αντίθετη
περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού
αναδόχου, που είχε προσκομισθεί.
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να
το προσκομίσει.
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ΑΡΘΡΟ 10o: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)
10.1. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης) εκτός Φ.Π.Α., ήτοι:
887,10€.
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο
ποσοστό 2%.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει
ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 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 την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και
36 του Ν.4129/2013 (Α΄52), εφόσον απαιτείται.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα
ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας.
10.2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α..

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f181377b81ef31d8ceec5b8 στις 22/07/20 14:58
27

20PROC007070256 2020-07-22
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της Σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ορίζεται μέχρι της επιστροφής της.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης. Η Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της
παρούσας.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτημέρη 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν
δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά
απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας.
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η ημερομηνία έκδοσης
β) ο εκδότης
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών)
δ) ο αριθμός της εγγύησης
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης)
ζ) οι όροι ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, με την επιφύλαξη της ειδικής νομοθεσίας που διέπει το Τ.Π.Δ. και
ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. 30.12.1926 - 3.1.1927 «περί συστάσεως και αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων όπως κυρώθηκε με τον
βασικό του ΤΠΔ νόμο (ν. 3646/28)» (πρβλ η υπ΄ αριθ. 34/1992 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, το υπ΄ αριθ.
70991/27-05-2013 έγγραφο του Τ.Π.Δ. και το υπ’ αριθ. πρωτ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
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ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο τίτλος της
σχετικής Σύμβασης.
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 11o: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
(Άρθρα 127 και 205 του Ν. 4412/2016)
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, ήτοι έως και την
Παρασκευή 31/07/2020. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της ένστασης η οποία δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 376
του Ν. 4412/16, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή
παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203,206,207 και 213 του Ν.4412/16, καθώς και των συμβατικών όρων της παρούσας να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα
της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιαδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από αυτούς που
αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Κατά τα λοιπά ισχύει, η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία περί των κρατικών
προμηθειών του Δημοσίου.
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ΑΡΘΡΟ 12o: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016)
Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν.4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρου 105 του Ν.4412/2016, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, θετόντάς του
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
Σχέδιο σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη στο Παράρτημα VI αυτής. Η Αναθέτουσα Αρχή
συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία
συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην
Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς
του αναδόχου.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
ΑΡΘΡΟ 13o: ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του συνόλου των
υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την
υπογραφή της.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για λόγους που αυστηρά
προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει τη σύμβαση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που
προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λπ., ούτε
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εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της
Διακήρυξης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202
του Ν. 4412/2016:
α. παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του υλικού,
β. παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις,
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 14o: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με το εδάφιο β της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος,
δύναται να διενεργηθεί δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία και καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί, ο ανάδοχος. Το τυχόν κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το είδος ή
β) να παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης
(άρθρο 208 του ν. 4412/2016) ή
γ) να απορρίψει το είδος (άρθρο 213 του ν. 4412/2016).
Η Επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό – προσωρινό/παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή παραλαβής, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών.
Αν η Επιτροπή παραλαβής παραλάβει το είδος με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το είδος είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις
του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το είδος μπορεί
να απορριφθεί (παρ. 4 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016).
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολοκλήρωσης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 213 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15o: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 213 του Ν. 4412/2016)
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολοκλήρωσης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή (άρθρο 213 του ν. 4412/2016).
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16o: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
(Άρθρο 105 και 203 του Ν. 4412/2016)
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση της Υπηρεσίας.
2. Εφόσον δεν εκπληρώσει της συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
α. το είδος δε φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής
β. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν. 4412/16).
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το είδος φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται
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πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με το
άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών,
χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης – παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 17o: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Άρθρο 106 του Ν. 4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει με αιτιολογημένη απόφασή της,
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
ΑΡΘΡΟ 18o: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 133 του Ν. 4412/2016)
Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης ή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης , τελούσε σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου,
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 7
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.
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Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που
αναφέρονται στη Διακήρυξη, στην προσφορά του αναδόχου καθώς και στην απόφαση κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 19o: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
(Άρθρο 200 του Ν. 4412/2016)
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει με
τμηματικές πληρωμές αντίστοιχες αυτών των παραδόσεων και εν τέλει στο 100% της συμβατικής αξίας
του Τμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση τιμολογίου. Στην
περίπτωση εφάπαξ παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, η πληρωμή θα γίνει στο 100% της συμβατικής
αξίας του Τμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση τιμολογίου.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα παρακάτω:
 Τιμολόγιο Πώλησης του αναδόχου υπέρ της Υπηρεσίας
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου
200 του Ν. 4412/2016.
 Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:




Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011, όπως ισχύει).
Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί
της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και
κρατήσεων.

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.


Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει).
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Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής και θα
αποδίδεται από τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για τα οικονομικό έτος, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 1711 «Προμήθεια Επίπλων».
ΑΡΘΡΟ 20o: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 16 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – κυρώσεις), 14 (Χρόνος παράδοσης ειδών), 15
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση) καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων της παρούσας,
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
ΑΡΘΡΟ 21o: ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει
μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή
γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια
δικαστήρια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.,
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου
Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών καθώς δεν κρίνεται σκόπιμη η
υποδιαίρεση της εν λόγω σύμβασης σε Τμήματα για την ομαλή εκτέλεσή της, ενώ παράλληλα διατηρείται
ο ανταγωνισμός κι επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικές υποχρεωτικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη
 Τα αντικείμενα θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση και η κατασκευή τους θα είναι στιβαρή και
επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και πολύωρη χρήση.
 Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά και
άριστης κατάστασης.
 Θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις και εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ
τους.
 Οι βάσεις των αντικειμένων θα πρέπει να φέρουν προστατευτικά (ή να είναι τέτοιας κατασκευής), ώστε
να μη φθείρουν το πάτωμα.
 Οι συνδεσμολογίες συστατικών μερών του εξοπλισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα,
αντοχή. Οι βίδες θα έχουν κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή για την αποφυγή επικίνδυνων για ατυχήματα
προεξοχών, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα (όπου χρειαστεί) θα είναι μη τοξική, μεγάλης αντοχής και
ανθεκτικότητας στην υγρασία.
 Οι τελικές επιφάνειες θα είναι επίπεδες και αντιθαμβωτικές αποτρέποντας τη συσσώρευση σκόνης,
ρύπων κ.λ.π. Ο καθαρισμός τους θα γίνεται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για
τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.
 Τα γραφεία θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση των τμημάτων σε περίπτωση
φθοράς.
 Όλα τα μεταλλικά μέρη των προϊόντων θα είναι μεγάλης αντοχής στην τριβή και στο χάραγμα και
ανθεκτικά στην οξείδωση.
 Όπου αναφέρεται η ύπαρξη μοριοσανίδας, αυτή θα ανήκει σε κλάση φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερης.
 Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν α) Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή
ισοδύναμο, β) Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο και γ)
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001 ή ισοδύναμο σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα αναφερόμενα πιστοποιητικά προσκομίζονται στον φάκελο
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν για την διασφάλιση της ποιότητας Πιστοποιητικά
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1335 ή ισοδύναμο για το είδος (1) και (3.1.), EN 16139 ή ισοδύναμο για
το είδος (2) και EN 14073 ή ισοδύναμο για το είδος (4.1.). του Πίνακα Α. Τα εν λόγω πιστοποιητικά
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προσκομίζονται στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) δύο ετών.
Σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος ή προβλήματος κ.λπ., ο ανάδοχος υποχρεούται με
δικά του έξοδα να αντικαταστήσει την ελαττωματική ποσότητα.
Όλα τα είδη θα συναρμολογηθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.
Η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής θα
γίνεται με επιμέλεια και έξοδα του προμηθευτή.

Πίνακας Α:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Κάθισμα εργασίας (καρέκλα γραφείου τροχήλατη)
Περιγραφή:

Η καρέκλα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη, τη βάση, τους βραχίονες και τους τροχούς.

Διαστάσεις:

Πλάτος (συνολικό) x Βάθος έδρας x Ύψος (συνολικό): 60cm (απόκλιση ± 5cm)
5cm) x 100cm - 115cm (απόκλιση ± 5 cm)
Ύψος καθίσματος (έδρας): 40cm - 50cm (απόκλιση +5cm/-2cm).

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

x 55cm (απόκλιση +5cm/-

Το κάθισμα θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για πολύωρη χρήση, θα παρέχει τον καλύτερο εργονομικό
σχεδιασμό για απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των
μπράτσων, αντοχή στην καταπόνησης της ταπετσαρίας παρέχοντας ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες,
ακμές, γωνίες).
Ο σκελετός της βάσης του καθίσματος (άξονας-αμορτισέρ) θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος
ή από ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η βάση
στήριξης του καθίσματος θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και με (5) πέντε ακτίνες διαμέτρου
τουλάχιστον 60-65cm, οι οποίες φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς που περιστρέφονται στον άξονά τους και
επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι τροχοί θα αποτελούνται από
μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του
καθίσματος. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασμένος από ειδικό PVC ή πολλαπλές
στρώσεις φύλλων ξύλου κόντρα πλακέ ανατομικής διατομής με προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες
υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας 40kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 40mm. Το κάθισμα θα
είναι επενδυμένο εξωτερικά από ύφασμα επαγγελματικής χρήσης χρώματος μαύρου. Στην κάτω πλευρά
της έδρας θα υπάρχει κάλυμμα από πλαστικό κέλυφος.
Θα έχει μηχανισμό βαρέως τύπου (αμορτισέρ-σύστηµα SYNCHRO) που επιτρέπει την συγχρονισμένη κίνηση
έδρας - πλάτης, με δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο. Ο μηχανισμός
ανύψωσης της έδρας θα γίνεται με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ), ώστε να δίνει τη
δυνατότητα στο κάθισμα να καλύπτει σε ύψος το διάστημα των 50cm από το δάπεδο και με διαδρομή
εμβόλου 10cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με τη χρήση μοχλού, ο οποίος είναι κάτω από την έδρα.
Το κάθισμα εργασίας θα διαθέτει βραχίονες (μπράτσα) από ημίσκληρο πλαστικό υλικό ή μεταλλικά με
πλαστική επικάλυψη με την απαραίτητη αντοχή.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα ή επινικελωμένα και είναι δυνατόν να είναι εμφανή ή
επικαλυμμένα με πλαστικό για λόγους προστασίας, άνεσης και αισθητικής.

Απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο EN 1335 ή ισοδύναμο.
2. Κάθισμα επισκέπτη
Περιγραφή:

Το κάθισμα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη και τη βάση.
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Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα επισκέπτη θα είναι σταθερό με αντιολισθητικά πέλματα, ανατομικό και με αντοχή στο βάρος.
Θα χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρό βάρος και θα χρειάζεται μικρό χώρο αποθήκευσης. Δυνατότητα
αποθήκευσης των καθισμάτων σε στοίβα-το ένα πάνω στο άλλο.
Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι μαύρος μεταλλικός βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Η εσωτερική
επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη και η επένδυση του
καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ανθεκτικό ύφασμα χρώματος μαύρου. Η πίσω επιφάνεια της
πλάτης και η κάτω επιφάνεια της έδρας θα καλύπτεται με βιδωτό ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος. Δεν θα
υπάρχουν βραχίονες (μπράτσα).

Απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο EN 16139 ή ισοδύναμο.

Κατά τα άλλα, ως προς την ποιότητα των υλικών κατασκευής, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των
καρεκλών γραφείου (1).

3. Κάθισμα εργασίας διευθυντικό
3.1. Καρέκλα διευθυντική τροχήλατη
Περιγραφή:

Η καρέκλα θα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη, τη βάση, τους βραχίονες και τους τροχούς.

Διαστάσεις:

Πλάτος (συνολικό) x Βάθος έδρας x Ύψος (συνολικό): 65cm (απόκλιση ± 5cm)
5cm) x 100cm - 115cm (απόκλιση ± 5 cm)
Ύψος καθίσματος (έδρας): 40cm - 50cm (απόκλιση +5cm/-2cm).

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

x 60cm (απόκλιση +5cm/-

Το κάθισμα θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για πολύωρη χρήση, θα παρέχει τον καλύτερο εργονομικό
σχεδιασμό για απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των
μπράτσων, αντοχή στην καταπόνησης της ταπετσαρίας παρέχοντας ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες,
ακμές, γωνίες).
Ο σκελετός της βάσης του καθίσματος (άξονας) θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ή επινικελωμένος ή από
ενισχυμένο συνθετικό υλικό αντίστοιχης αντοχής κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η βάση στήριξης
του καθίσματος θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και με (5) πέντε ακτίνες διαμέτρου τουλάχιστον 6065cm, οι οποίες φέρουν πέντε (5) διπλούς τροχούς που περιστρέφονται στον άξονά τους και επιτρέπουν την
εύκολη μετακίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι τροχοί θα αποτελούνται από μεταλλικούς πύρους
υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος.
Ο σκελετός (έδρα-πλάτη) του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικό PVC ή πολλαπλές στρώσεις
φύλλων ξύλου κόντρα πλακέ ανατομικής διατομής με προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ.
διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας 40kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 40mm. Η εξωτερική επένδυση
του καθίσματος από δερματίνη PU επαγγελματικής χρήσης χρώματος μαύρου.
Ο μηχανισμός της έδρας θα έχει τη δυνατότητα κίνησης καθ ’ύψος. Θα έχει μηχανισμό βαρέως τύπου
(αμορτισέρ-σύστηµα SYNCHRO) που επιτρέπει την συγχρονισμένη κίνηση έδρας - πλάτης, με δυνατότητα
σταθεροποίησης σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα “Anti- panic” για
ομαλή επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ελεγχόμενη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του
χρήστη. Ο μηχανισμός ανύψωσης της έδρας θα γίνεται με αυτόματο αεροπνευματικό τρόπο (αμορτισέρ),
ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο κάθισμα να καλύπτει σε ύψος το διάστημα των 50cm από το δάπεδο και
με διαδρομή εμβόλου 10cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με τη χρήση μοχλού, ο οποίος είναι κάτω από
την έδρα.
Οι βραχίονες (μπράτσα) θα είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο ή άλλο ανθεκτικό υλικό και προαιρετικά
επικαλυμμένοι με δερματίνη.

Απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο EN 1335 ή ισοδύναμο.
3.2. Καρέκλα διευθυντική τροχήλατη με προσκέφαλο
Περιγραφή:
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Η καρέκλα θα αποτελείται από την έδρα, την πλάτη, τη βάση, τους βραχίονες και τους τροχούς.

Διαστάσεις:

Πλάτος (συνολικό) x Βάθος έδρας x Ύψος (συνολικό): 65cm (απόκλιση ± 5cm)
5cm) x 100cm - 115cm (απόκλιση ± 5 cm)
Ύψος καθίσματος (έδρας): 40cm - 50cm (απόκλιση +5cm/-2cm).

x 60cm (απόκλιση +5cm/-

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Θα παρέχει τον καλύτερο εργονομικό
σχεδιασμό για απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των
μπράτσων, αντοχή στην καταπόνησης της ταπετσαρίας παρέχοντας ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες,
ακμές, γωνίες).
Ο σκελετός (έδρα-πλάτη) του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικό PVC ή πολλαπλές στρώσεις
φύλλων ξύλου κόντρα πλακέ ανατομικής διατομής με προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ.
διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας 40kg/m3 και πάχους τουλάχιστον 40mm. Η εξωτερική επένδυση
του καθίσματος από δερματίνη PU επαγγελματικής χρήσης σε χρώμα επιλογής της Περιφέρειας Αττικής.
Οι βραχίονες (μπράτσα) θα είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο ή άλλο ανθεκτικό υλικό και προαιρετικά
επικαλυμμένοι με δερματίνη. Το κάθισμα θα διαθέτει ρυθμιζόμενο κεφαλάρι. Ο μηχανισμός της έδρας θα
είναι SYNCHRO που επιτρέπει την συγχρονισμένη κίνηση έδρας - πλάτης, με δυνατότητα σταθεροποίησης
σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο. Ο μηχανισμός θα διαθέτει σύστημα “Anti- panic” για ομαλή επαναφορά
της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ελεγχόμενη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
Κατά τα λοιπά θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διευθυντικού
καθίσματος (3.1.), όπως περιγράφεται ανωτέρω.

4. Συρταριέρα γραφείου
4.1. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (3+1)
Περιγραφή:

Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, συρτάρια, μετώπες συρταριών, κεντρική κλειδαριά
ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, χειρολαβές.

Διαστάσεις :

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 45cm x 60cm x 60 cm, (απόκλιση ± 5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η συρταριέρα χρώματος κερασιά θα διαθέτει τέσσερα συρτάρια, εκ των οποίων το ένα θα είναι
μολυβοθήκη από ανθεκτικό πλαστικό (3+1). Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό
σχεδιασμό διασφαλίζοντας σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική διαρρύθμιση της
συρταριέρας θα παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που
απαιτεί η εργασία γραφείου.
Το κυρίως σώμα (κάσωμα) της συρταριέρας (πλαϊνά-καπάκι-βάση-πλάτη) θα είναι κατασκευασμένο από
μοριοσανίδα Ε1 τριών στρώσεων τουλάχιστον 18 χιλ., αμφίπλευρα επενδεδυμένη εργοστασιακά μελαμίνη.
Το ελάχιστο πάχος της μελανίνης θα είναι 18mm εκτός της πλάτης, της οποίας το ελάχιστο πάχος θα είναι
8mm. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό
PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3, ενώ στα μη εμφανή τουλάχιστον 0,45 mm. Οι μεταλλικοί
οδηγοί κύλισης (γλισιέρες) θα βιδώνονται στην εσωτερική επιφάνεια των πλαϊνών με ευρώβιδα για
μεγαλύτερη αντοχή του οδηγού. Κάθε συρτάρι θα έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 30 kg σε οποιαδήποτε
θέση ανοίγματός του (ακόμη και στο πλήρες άνοιγμα – έκταση). Η σύνδεση των μερών του κασώματος
(πλαϊνά, καπάκι, βάση) θα γίνεται με μεταλλικά φυράμια και καβίλιες, σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες
φωλιές. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για αυτό τον λόγο θα είναι φινιρισμένη και
καλαίσθητη.
Οι μετώπες των συρταριών θα είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα (Ε1), πάχους 18 mm επικαλυμμένη
με επίστρωση μελαμίνης από τις δύο πλευρές και θα φέρει κατάλληλη χειρολαβή λειτουργίας. Περιμετρικά
στα εμφανή μέρη της επιφάνειας (σόκορα), θα θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2mm
και ακτίνας R3.
Το συρτάρι γραφείου θα είναι από ενισχυμένο βιομηχανικό πλαστικό (ABS) με χείλος ενίσχυσης περιμετρικά
της κατόψεώς του, για ενίσχυση του πλαισίου από θραύση και στρέβλωση καθώς και νευρώσεις στον πάτο
του συρταριού, για σωστότερη λειτουργία κατά τη φόρτωσή του. Τα συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα
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με κλειδαριά ασφαλείας τοποθετημένη στην μπροστινή πλευρά της συρταριέρας, η οποία θα διαθέτει 2
κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε
περίπτωση που χτυπηθούν.
Η συρταριέρα θα φέρεται σε (4) τέσσερις δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας με δυνατότητα
πλήρους περιστροφικής κίνησης, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν
ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται κατάλληλα στη βάση της συρταριέρας με
πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πύρους, χωρίς να προεξέχουν από το σώμα της συρταριέρας. Τα
πόμολα-χειρολαβές θα είναι εργονομικά, δύο σημείων στήριξης ή τύπου «χούφτας».
Τα μεταλλικά μέρη της συρταριέρας θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

Απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο EN 14073 ή ισοδύναμο.
4.2. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη (4+1)
Περιγραφή:

Περιμετρικό κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) με πλάτη, συρτάρια, μετώπες συρταριών, κεντρική κλειδαριά
ασφαλείας, τροχούς ασφαλείας, χειρολαβές.

Διαστάσεις:

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 45cm x 60cm x 60 cm, (απόκλιση ± 5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η συρταριέρα, χρώματος κερασιά, θα διαθέτει πέντε συρτάρια, εκ των οποίων το ένα θα είναι μολυβοθήκη
από ανθεκτικό πλαστικό (4+1). Η μολυβοθήκη και τα συρτάρια θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό
διασφαλίζοντας σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Η εσωτερική διαρρύθμιση της συρταριέρας θα
παρέχει τη δυνατότητα για άνετη αρχειοθέτηση όλων των ειδών γραφικής ύλης που απαιτεί η εργασία
γραφείου.
Κατά τα λοιπά θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της συρταριέρας γραφείου
(3+1), όπως περιγράφεται ανωτέρω.

5. Ντουλάπα γραφείου
5.1. Ντουλάπα γραφείου (ξύλινη δίφυλλη με ράφια)
Περιγραφή:

Η ντουλάπα θα αποτελείται από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες, συνδετικά
εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα-χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις :

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 80cm x 40cm x 200cm, (απόκλιση ± 5cm) [Απόκλιση βάθους έως ± 2cm]

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η ντουλάπα θα είναι κλειστή σε όλο το ύψος της, δίφυλλη, χρώματος κερασιά, με κλειδαριά. Στο μπροστινό
μέρος θα φέρει πόρτες ίδιου υλικού με αυτό του συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό της θα έχει
ράφια.
Η κάθε ντουλάπα θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη
πάχους τουλάχιστον 18mm. Το ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία (πλαϊνά,
πόρτες) είναι 18 mm εκτός της πλάτης που είναι τουλάχιστον 8mm. Το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά
ρελιού από PVC θα είναι τουλάχιστον 2mm. Το πάχος της μοριοσανίδας των οριζόντιων στοιχείων (βάση,
καπάκι, ράφια) θα είναι 18 mm και το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC τουλάχιστον
2mm.
Όλα τα τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με καβίλιες 8Χ40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια,
εξασφαλίζοντας όμως την αντοχή και τη απόλυτη σταθερότητα. Οι καβίλιες έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση
γίνεται με σύσφιγξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή. Θα υπάρχουν τρεις
(3) θέσεις ρύθμισης τουλάχιστον ανά ράφι. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη
ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2 mm και ακτίνας R3.
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Για κάθε ντουλάπα θα υπάρχουν τρία (3) κινητά ράφια και (1) ένα σταθερό (συνολικά 4). Τα κινητά ράφια
θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά αν χρειαστεί για μεγαλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης
και θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα στηρίγματα ραφιών θα είναι ειδικά
μεταλλικά εξαρτήματα-πύροι, τα οποία θα εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές
πλευρές των πλαϊνών.
Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg ανά ράφι χωρίς να
εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού. Τα
στηρίγματα ραφιού θα είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύροι, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης
διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών.
Οι πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με
δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω. Επίσης η κάθε πόρτα θα
φέρει τρεις μεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων με αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 60kg ανά
μεντεσέ και με άνοιγμα 90ο.
Οι μεντεσέδες θα κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα και θα αποτελούνται από δυο
κουμπωτά μεταξύ τους μέρη, τα οποία θα βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα αντίστοιχα. Η κλειδαριά θα
διαθέτει 2 κλειδιά.
Στο κάτω μέρος της ντουλάπας θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης,
προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή
έδραση των βιβλιοθηκών.

5.2. Ντουλάπα γραφείου (χαμηλή ξύλινη μονόφυλλη με ράφι)
Περιγραφή:

Η ντουλάπα θα αποτελείται από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφι κινητό, πόρτα, συνδετικά εξαρτήματα,
πέλματα, πόμολο-χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις:

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 40cm x 40cm x 100cm, (απόκλιση ± 5cm) [Απόκλιση βάθους έως

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

± 2cm]

Η ντουλάπα θα είναι κλειστή σε όλο το ύψος της, μονόφυλλη, χρώματος κερασιά, με κλειδαριά. Στο
μπροστινό μέρος φέρει πόρτα ίδιου υλικού με αυτό του συνόλ
ου της κατασκευής και στο εσωτερικό της έχει ένα (1) ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
Η κάθε ντουλάπα θα διαθέτει μια ανοιγόμενη πόρτα, η οποία θα φέρει πόμολο-χειρολαβή με κλειδαριά.
Κατά τα λοιπά θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της δίφυλλης ντουλάπας
γραφείου (5.1.), όπως περιγράφεται ανωτέρω.

6. Βιβλιοθήκη γραφείου(ξύλινη με ράφι)
6.1. Διαστάσεις:

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 84cm x 38cm x 80cm, (απόκλιση ± 5cm)

6.2. Διαστάσεις:

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 76cm x 38cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm)

6.3. Διαστάσεις:

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 84cm x 45cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm)

6.4. Διαστάσεις:

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 76cm x 45cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm)

6.5. Διαστάσεις:
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Μήκος x Βάθος x Ύψος: 45cm x 45cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm)
[Η απόκλιση του βάθους για τα είδη (6.1-6.5), εάν υπάρχει, θα ανέρχεται σε ± 2cm]

Περιγραφή (6.1. – 6.5.):
Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφι κινητό, σε χρώμα δεσποτάκι.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Η βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή σε όλο το ύψος της (χωρίς πόρτες), με ένα (1) ράφι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος
που δημιουργεί συνολικά δύο (2) αποθηκευτικές ενότητες.
Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε1), επενδυμένη αμφίπλευρα από
μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm. Το ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία
(πλαϊνά, πόρτες) θα είναι 18 mm εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm. Το πάχος του
θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC θα είναι τουλάχιστον 2mm. Το πάχος της μοριοσανίδας των
οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφι) θα είναι τουλάχιστον 18 mm και το πάχος του θερμοκολλημένου
σε αυτά ρελιού από PVC τουλάχιστον 2mm.
Το ράφι και η στήριξή του θα έχει αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg χωρίς να εμφανίζει
σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού. Τα στηρίγματα ραφιού
θα είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύροι, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις
εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών.

6.6. Βιβλιοθήκη (ξύλινη δίφυλλη με κάτω πόρτες)
Περιγραφή:

Η βιβλιοθήκη θα αποτελείται από καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια κινητά, πόρτες (μόνο στο κάτω
μέρος), συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολο-χειρολαβή και κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις:

Μήκος x Βάθος x Ύψος: 60cm (απόκλιση ± 5cm) x 38cm x 180cm (απόκλιση +5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η βιβλιοθήκη, χρώματος κερασιά, θα είναι κλειστή με πόρτες μόνο στο κάτω μέρος (δίφυλλη) ίδιου υλικού
με αυτό του συνόλου της κατασκευής και στο εσωτερικό της θα έχει ένα (1) ράφι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
Το επάνω τμήμα της βιβλιοθήκης θα είναι ανοιχτό με τρία (3) εμφανή ράφια ρυθμιζόμενα καθ΄ ύψος.
Η κάθε βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα (Ε1), επενδυμένη αμφίπλευρα από
μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 18mm. Το ελάχιστο πάχος της μοριοσανίδας για τα κατακόρυφα στοιχεία
(πλαϊνά, πόρτες) θα είναι 18 mm εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm. Το πάχος του
θερμοκολλημένου σε αυτά ρελιού από PVC θα είναι τουλάχιστον 2mm. Το πάχος της μοριοσανίδας των
οριζόντιων στοιχείων (βάση, καπάκι, ράφι) θα είναι 18 mm και το πάχος του θερμοκολλημένου σε αυτά
ρελιού από PVC τουλάχιστον 2mm.
Οι ανοιγόμενες πόρτες θα φέρουν πόμολο-χειρολαβή με κλειδαριά.
Το ράφι και η στήριξή του θα έχει αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25 kg χωρίς να εμφανίζει
σημαντική παραμόρφωση, μικρότερη δηλαδή από το 1/250 του μήκους του ραφιού. Τα στηρίγματα ραφιού
θα είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα-πύροι, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις
εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών.
Η πόρτες θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες υψηλής αντοχής στη χρήση, με
δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων: επάνω-κάτω, αριστερά-δεξιά, μέσα-έξω.
Οι μεντεσέδες θα κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα και θα αποτελούνται από δυο
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κουμπωτά μεταξύ τους μέρη, τα οποία βιδώνονται στο πλαϊνό και την πόρτα αντίστοιχα. Η κλειδαριά
διαθέτει 2 κλειδιά.
Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης,
προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή
έδραση των βιβλιοθηκών.

7. Ερμάριο γραφείου
7.1. Ερμάριο γραφείου χαμηλό (μικρή ξύλινη ντουλάπα)
Περιγραφή:

Ντουλάπα (ερμάριο) χαμηλή κλειστή σε όλο το ύψος της. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό
κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις (ενδεικτικές):
Μήκος x Βάθος (χωρίς τις πόρτες) x Ύψος: 90cm x 38cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm) [Απόκλιση βάθους έως ±
2cm]

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Η ντουλάπα (ερμάριο) θα είναι δίφυλλη χρώματος κερασιά (με καπάκι σε απόχρωση επιλογής της
υπηρεσίας), με κλειδαριά.
Το κουτί της ντουλάπας θα είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη ελάχιστου πάχους 18 mm με πλάτη από
μελαμίνη ελάχιστου πάχους 8 mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Στα πλαϊνά εσωτερικά θα
υπάρχει διάτρηση για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης
επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. Θα υπάρχει ένα (1) κινητό ράφι, το οποίο δύναται να γίνει και σταθερό, αν
χρειαστεί για μεγαλύτερη σταθερότητα του ερμαρίου. Υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για
κάθε ράφι. Το ράφι και η στήριξή του έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 25kg ανά ράφι χωρίς να
εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση (η παραμόρφωση είναι μικρότερη από το 1/250 του μήκους του
ραφιού).
Στην μπροστινή όψη έχει (2) δύο φύλλα-πόρτες ίδιας έγχρωμης μελαμίνης ελάχιστου πάχους 18mm, οι
οποίες τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες (εσωτερικά) υψηλής αντοχής στη χρήση,
φέρουν μεταλλικά πόμολα-χειρολαβές και ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο (2) κλειδιά.
Η ντουλάπα έχει φινίρισμα από όλες τις πλευρές του ώστε να είναι περίβλεπτη.

7.2. Ερμάριο γραφείου χαμηλό (μικρή ξύλινη ντουλάπα)
Περιγραφή:
Ντουλάπα (ερμάριο) χαμηλή κλειστή σε όλο το ύψος της. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό
κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις (ενδεικτικές):
Μήκος x Βάθος (χωρίς τις πόρτες) x Ύψος: 84cm x 38cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm) [Απόκλιση βάθους έως ±
2cm]

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Η ντουλάπα (ερμάριο) θα είναι δίφυλλη χρώματος κερασιά (με καπάκι σε απόχρωση επιλογής της
υπηρεσίας), με κλειδαριά.
Κατά τα λοιπά θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ερμαρίου γραφείου,
όπως περιγράφεται ανωτέρω (7.1.).

7.3. Ερμάριο γραφείου χαμηλό (μικρή ξύλινη ντουλάπα)
Περιγραφή:
Ντουλάπα (ερμάριο) χαμηλή κλειστή σε όλο το ύψος της. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό
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κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις (ενδεικτικές):
Μήκος x Βάθος (χωρίς τις πόρτες) x Ύψος: 60cm x 45cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Η ντουλάπα (ερμάριο) θα είναι δίφυλλη σε χρώμα δεσποτάκι, με κλειδαριά.
Κατά τα λοιπά θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ερμαρίου γραφείου,
όπως περιγράφεται ανωτέρω (7.1.).

7.4. Ερμάριο γραφείου χαμηλό (με συρόμενες πόρτες)
Περιγραφή:
Ντουλάπα (ερμάριο) χαμηλή κλειστή σε όλο το ύψος της. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: Περιμετρικό
κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι), πλάτη, ράφια, συρόμενες πόρτες, πόμολα-χειρολαβές, κλειδαριά ασφαλείας.

Διαστάσεις (ενδεικτικές):
Μήκος x Βάθος x Ύψος: 120cm x 38cm x 80cm, (απόκλιση ±5cm) [Απόκλιση βάθους έως ± 2cm]

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη ελάχιστου πάχους 18 mm με πλάτη από μελαμίνη
ελάχιστου πάχους 8 mm μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Θα διαθέτει δύο (2) συρόμενες πόρτες
κατασκευασμένες από μελαμίνη ελάχιστου πάχους 18 mm που θα εφαρμόζονται σε μεταλλικούς οδηγούς
βαρέως τύπου και (1) ένα εσωτερικό ράφι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος. Το ερμάριο θα είναι σε χρώμα
δεσποτάκι, με κλειδαριά.

8. Ραφιέρα τύπου dexion
8.1. Διαστάσεις

Ύψος x Μήκος x Βάθος: 244cm x 280cm (απόκλιση ±5cm) (6 ράφια στο ύψος) x 40cm (απόκλιση ±2cm)

8.2. Διαστάσεις

Ύψος x Μήκος x Βάθος: 244cm x 250cm (απόκλιση ±6cm) (6 ράφια στο ύψος) x 40cm (απόκλιση ±2cm)

8.3. Διαστάσεις

Ύψος x Μήκος x Βάθος: 244cm x 350cm (απόκλιση ±10cm) (6 ράφια στο ύψος) x 40cm (απόκλιση ±2cm)

8.4. Διαστάσεις

Ύψος x Μήκος x Βάθος: 244cm x 275cm (απόκλιση ±5cm) (6 ράφια στο ύψος) x 40cm (απόκλιση ±2cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το ύψος αφορά τις κάθετες κολώνες στήριξης των μεταλλικών ραφιών. Ο αριθμός των ραφιών ανά στήλη
συστήματος αρχειοθέτησης θα είναι (6) έξι.

Διάτρητο γωνιακό έλασμα – κολώνα:

Τύπος υλικού: Χάλυβας Ψυχρής Έλασης DCP ST37
Πάχος: 1,8mm
Τρόπος παραγωγής: Διάτρηση σε μηχανική πρέσα και διαμόρφωση σε ραουλίερα 8 βαθμίδων.
Παραγόμενο προϊόν: Διάτρητο γωνιακό έλασμα 36mm x 36mm x 1.8 mm
Τρόπος βαφής: Απολάδωση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα πούδρας (ral7010) και
πολυμερισμός (ψήσιμο) σε 180οC για 20min.

Ράφια:

Τύπος υλικού: Χάλυβας Ψυχρής Έλασης DC 01
Πάχος: 0,8mm
Τρόπος παραγωγής: Διάτρηση σε υδραυλική πρέσα και διαμόρφωση σε ραουλίερα 19 βαθμίδων.
Παραγόμενο προϊόν: Κάθε ράφι θα έχει τριπλή εσωτερική αναδίπλωση στο μήκος του για μεγαλύτερη
ενίσχυση.
Τρόπος βαφής: Απολάδωση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα πούδρας (ral7010) και
πολυμερισμός (ψήσιμο) σε 180οC για 20min.
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Θα συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά συναρμολόγησης αυτών (κάθετες μεταλλικές κολώνες στήριξης,
στηρίγματα πλάτης, γωνίες στήριξης ραφιών, βίδες με παξιμάδι, ούπα, κομβοελάσματα, μεταλλική ταινία
στήριξης ραφιών και ότι άλλο απαιτείται).
Επισημαίνεται ότι η συναρμολόγηση-τοποθέτηση θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή στους
χώρους που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

9. Παιδικά Έπιπλα τύπου νηπιαγωγείου
9.1. Παιδικό τραπεζάκι
Περιγραφή:

Ξύλινο στρογγυλό τραπεζάκι με 4 πόδια, κατάλληλα σχεδιασμένο για παιδιά (τύπου νηπιαγωγείου) σε
φυσική απόχρωση.

Διαστάσεις:

Φ110 (απόκλιση ±3cm) x 54 cm

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το τραπεζάκι θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη. Θα διαθέτει
τέσσερα (4) ξύλινα πόδια στα οποία θα έχουν τοποθετηθεί αντιολισθητικές τάπες, παρέχοντας τη
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
νερού.

9.2. Παιδικό ξύλινο καρεκλάκι
Περιγραφή:

Ξύλινο καρεκλάκι κατάλληλα σχεδιασμένο για παιδιά (τύπου νηπιαγωγείου) σε φυσική απόχρωση.

Διαστάσεις:

30 x 30 x 58 cm, ύψος καθίσματος: 30 cm (απόκλιση ±3cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το καρεκλάκι θα είναι κατασκευασμένο από ξυλεία κλάσης φορμαλδεΰδης Ε1 ή μικρότερη. Η πλάτη του
καθίσματος θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από καμπυλωτές πήχεις. Τα πόδια του καθίσματος θα
φέρουν αντιολισθητικές τάπες. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού.

10. Διαχωριστικό με δύο φύλλα μελαμίνης
Περιγραφή:

Κινητό διαχωριστικό με δύο φύλλα μελαμίνης σε χρώμα επιλογής της Περιφέρειας Αττικής.

Διαστάσεις:

Ύψος x Μήκος x Βάθος : 170cm x 100cm (απόκλιση ± 5cm) x 10cm, (απόκλιση ± 5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κινητό διαχωριστικό θα είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη ελάχιστου πάχους 18 mm. Η έδρα στήριξης
θα τοποθετείται σε μεταλλικά πέλματα βαρέως τύπου

11. Γραφείο εργασίας
11.1. Γραφείο εργασίας
Μήκος x Βάθος: 120 cm x 80 cm, (απόκλιση ±5cm)
11.2. Γραφείο εργασίας
Μήκος x Βάθος: 140 cm x 80 cm, (απόκλιση ±5cm)
11.3. Γραφείο εργασίας
Μήκος x Βάθος: 220 cm x 90 cm, (απόκλιση ±5cm)

Περιγραφή:

Το κάθε γραφείο θα αποτελείται από:
1. Επιφάνεια εργασίας
2.Σκελετό
3. Μετώπη (ποδιά)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Ο σκελετός του γραφείου θα είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ποιότητας Ε1
(σύμφωνα με το ΕΝ 13986) ή αντίστοιχο πρότυπο, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, χρώματος κερασιά,
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πάχους τουλάχιστον 25 mm και η μετώπη πάχους 18mm. Σε όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει
συγκολλημένη ταινία PVC πάχους τουλάχιστον 2mm και ακτίνας R3. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει
οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60mm φινιρισμένη με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των
καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των
καλωδίων.

12. Τραπέζι συνεδριάσεων (συνεδριακό)
Περιγραφή:

Τραπέζι συνεδριάσεων χρώματος κερασιά που αποτελείται από επιφάνεια εργασίας και πόδια στήριξης.

Διαστάσεις:

Μήκος x Πλάτος (βάθος) x Ύψος : 200cm x 100cm (απόκλιση ± 5cm) x 75cm

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθε τραπέζι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα (Ε1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη
πάχους τουλάχιστον 25mm. Η έδρα θα στηρίζεται με μεταλλικά πόδια σχήματος ανάποδου “T” παρέχοντας
σταθερότητα. Τα πόδια στήριξης, χρώματος μαύρου ή γκρι, θα βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή.

13. Τραπεζάκι γραφείου
Περιγραφή:

Τραπεζάκι γραφείου χρώματος κερασιά που αποτελείται από πλαϊνά, βάση, καπάκι, ράφι για τοποθέτηση
πολυμηχ/των, εκτυπωτών κ.α..

Διαστάσεις:

Μήκος x Πλάτος (βάθος) x Ύψος : 60cm x 60cm x 45cm , (απόκλιση ± 5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθε τραπέζι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα (Ε1), επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη
πάχους τουλάχιστον 25mm. Τα πλαϊνά μέρη φέρουν μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 20mm, ενώ στο κάτω
μέρος υπάρχει (1) ένα ράφι από μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 20mm για τοποθέτηση αντικειμένων.

14. Διθέσιος καναπές κοινού με τραπεζάκι
Περιγραφή:

Δύο (2) καθίσματα (χωρίς βραχίονες) αναμονής κοινού με τραπεζάκι

Διαστάσεις (ανά θέση):

Μήκος x Πλάτος (βάθος) x Ύψος : 65cm x 55cm x 80cm , (απόκλιση ± 5cm)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Το κάθισμα επισκέπτη θα είναι ανατομικό και με αντοχή στο βάρος. σταθερό με αντιολισθητικά πέλματα,
Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη και η
επένδυση του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ανθεκτικό, αντιιδρωτικό, άκαυστο ύφασμα, σε
χρώμα επιλογής της Περιφέρειας Αττικής. Η πίσω επιφάνεια της πλάτης και η κάτω επιφάνεια της έδρας θα
καλύπτεται με βιδωτό ανθεκτικό πλαστικό κέλυφος.
Δεν θα υπάρχουν βραχίονες (μπράτσα), ενώ τα πόδια στήριξης του καναπέ, σχήματος ανάποδου “T”,θα
είναι αντιολισθητικά. Μεταξύ των δύο καθισμάτων θα υπάρχει τραπεζάκι για τοποθέτηση αντικειμένων.

15. Καλόγηρος γραφείου
Περιγραφή – Κατασκευαστικά/ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Καλόγηρος γραφείου μεταλλικός με ηλεκτροστατική βαφή ή κολώνα χρωμίου με 10 κρεμάστρες από μαύρο
PVC.
Ποσότητες για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών
Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών της παρούσας Διακήρυξης αναλύονται στον Πίνακα που
ακολουθεί.
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Πίνακας Β:

ΓΡΑΦ.
ΑΝΤΙΠ
/ΡΧΗ

Δ/ΝΣΗ
ΑΘΛ/ΣΜΟΥ &
ΠΟΛ/ΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &
ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ

2

1

13

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΓ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.
ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.
ΟΙΚ. &
ΚΤΗΝ/ΚΗΣ

Δ/
ΝΣΗ
ΟΙΚ/
ΚΩΝ

Δ/ΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ
Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΚΕΣΥ
ΑΝΑΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

12

3

6

20

20

8

20

105

4

15

10

44

1

4

ΕΙΔΗ
1

Κάθισμα
εργασίας

2

Κάθισμα
επισκέπτη

15

Κάθισμα
εργασίας
διευθυντικό

1

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.

Κάθισμα
εργασίας
διευθυντικό
με
προσκέφαλο
Συρταριέρα
γραφείου
(3+1)
Συρταριέρα
γραφείου
(4+1)
Ντουλάπα
γραφείου
(80x40x200)

1

1

1

1

14

20
2

15
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5.2.

Ντουλάπα
γραφείου
(40x40x100)

6.
6.1.

Βιβλιοθήκη
(84x38x80)

1

1

6.2.

Βιβλιοθήκη
(76x38x80)

1

1

6.3.

Βιβλιοθήκη
(84x45x80)

2

2

6.4.

Βιβλιοθήκη
(76x45x80)

1

1

6.5.

Βιβλιοθήκη
(45x45x80)

1

1

6.6.

Βιβλιοθήκη με
κάτω πόρτες
(60x38x180)

2

2

8

11

5

5

1

1

7.
7.1.
7.2.

7.3.

15

Ερμάριο
γραφείου
(90x38x80)
Ερμάριο
γραφείου
(84x38x80)
Ερμάριο
γραφείου
(60x45x80)
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7.4.

Ερμάριο
γραφείου
(120x38x80)

8.
(8.1.8.4.)

Ραφιέρα
τύπου dexion

3

3

4

4

9.
9.1.

Παιδικό
Τραπεζάκι

3

3

9.2.

Παιδικό
καρεκλάκι

7

7

10.

Διαχωριστικό
(2 φύλλα
μελαμίνης)

6

6

11.
11.1

Γραφείο
εργασίας
(120x80)

11.2.

Γραφείο
εργασίας
(140x80)

14

11.3.

Γραφείο
εργασίας
(220x90)

2

12.

Τραπέζι
συνεδριακό

3

13.

Τραπεζάκι
γραφείου
Τοποθέτησης
πολυμηχ/των

5

2
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14.

Διθέσιος
καναπές
κοινού με
τραπεζάκι

15.

Καλόγηρος
γραφείου

5
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Τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη (Πίνακας Β) θα παραδοθούν στα κτήρια της:


Περιφερειακής ενότητας Ανατ. Αττικής (Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, Δ/νση Τεχνικών Έργων,
Δ/νση Υγειονομικού ελέγχου και περιβ/κής υγιεινής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση Οικονομικών, Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη), Κτίριο Λίρα, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη,



Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α., Κλεισθένους 35, Σταυρός, Αγία Παρασκευή,



Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Κων/νου Ανδρικού 4, Γλυκά Νερά,



Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Ηρ. Πολυτεχνείου 9-11, Γέρακας,



2ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής, 5ο ΓΕΛ Αχαρνών-Αγ. Άννας, Αχαρνές.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διάρκεια σύμβασης – Τόπος παράδοσης – Χρόνοι παράδοσης
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του συνόλου των
υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριάντα πέντε (35) ημερών
από υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του αρ. 206 του Ν.4412/2016.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή στα κτίρια στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, καθώς και του 2ου ΚΕΣΥ
Ανατολικής Αττικής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. για την ακριβή ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 που αφορά στον χρόνο παράδοσης των υλικών
και του άρθρου 207, που αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας του ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα της παρ.11 περ. β. του αρ. 221 του Ν. 4412/2016.
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ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ευρώ με Φ.Π.Α.: 55.000,00€ (44.354,84€ χωρίς
Φ.Π.Α.), ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΕ

2020

05072

1711

55.000,00€

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο
προσφοράς.
Αναφορικά με τον Φ.Π.Α., τις κρατήσεις και τις επιβαρύνσεις εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο
19 της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)
- Ονομασία: Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 5002
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος / Παλλήνη / 15351
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευγενία Κωστοπούλου
- Τηλέφωνο: 213 2005142, 213 2005155
- Ηλ. ταχυδρομείο: ekostopoulou@patt.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.patt.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):
Συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια επίπλων για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού
55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (44.354,84€ χωρίς ΦΠΑ) – CPV: 39130000-2
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 3 / 2020

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι1:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση2;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος ΙV κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος V.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[…...]
[……]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[…] Ναι [] Όχι […] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

1

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμόδιων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ l 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Επιχείρηση η οποία απασχολεί
λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
10 εκατομμύρια ευρώ. ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζόμενουςκαι των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ
2
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο3:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους4;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

3
4

δ) […] Ναι […] Όχι

ε) […] Ναι […] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[…] Ναι […] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης η κοινοπραξίας ή αλλού παρόμοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση6.
2. δωροδοκία7,8.
3. απάτη9.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες10.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας11.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων12.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση […] Ναι […] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου13 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ l 300 της 11.11.2008, σ. 42).
7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β) στον κανονισμό ΕΕΕΣ (κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ l 192 της 31.7.2003, σ. 54). περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του πρόσθετου σε αυτήν πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 ΤΗΣ 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) «κύρωση της σύμβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν πρωτοκόλλων»
10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της αποφάσεις – πλαίσιο του συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ l 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης – πλαίσιο.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ l 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ
166/Α)«πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ l 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) «πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις».
13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)
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παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]14
Εάν ναι, αναφέρετε15:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[…..],
σημείο-(-α): [……],
λόγος(-οι):[……]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) […..]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][…..]16
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο […] Ναι […] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
17
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν18:

14

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο).
18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά...), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που ληφθήκαν.
15
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες […..] Ναι […..] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης19, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους;20
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [..…] Ναι […..] Όχι
-[…..] Ναι […..] Όχι

γ.1) [….] Ναι […..] Όχι
-[…..] Ναι […..] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [….] Ναι […..] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) […..] Ναι […..] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):21

19

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης η έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο
εδάφιο).
20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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αναφέρετε:

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις […] Ναι [...] Όχι
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;22
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις […..] Ναι […..] Όχι
ακόλουθες καταστάσεις23:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας -[.......................]
και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής -[.......................]
του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις:24
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
22

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα
της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2.
23 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7).
24 Άρθρο 73 παρ. 5.
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Έχει
διαπράξει
ο
οικονομικός
φορέας
25
επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

των εγγράφων): [……][……][……]
σοβαρό [……] Ναι [……] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[……] Ναι [……] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]

25

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το Τ.Ε.Υ.Δ. π.χ. άρθρο 68
παρ. 2 ν. 3863/2010.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής26; του:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

26

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη – μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται27, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν28
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς της υπ΄αριθμ. 3/2020 Διακήρυξης Συνοπτικoύ διαγωνισμού, για την ανάδειξη
αναδόχου, για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής.

Ημερομηνία και τόπος:………………………………………..

Υπογραφή (-ές):…………………………………………

27

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014.
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχειά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
28
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ…………………..
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ …………………………
Δ/ΝΣΗ:………………., T.K…………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)…………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2020
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Τ.Κ. 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.……………ΠΟΣΟΥ…………….ΕΥΡΩ
(ολογράφως και αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ…......................υπέρ:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., ΑΦΜ:................
(διεύθυνση).......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)............, ΑΦΜ:......... (διεύθυνση)........... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………
β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την
3/2020 Διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για την ανάδειξη
αναδόχου «για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 11-08-2020.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι
νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
 Η παρούσα ισχύει μέχρι την……………………………………..
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 30 ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ…………………..
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ …………………………
Δ/ΝΣΗ:………………., T.K…………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ…………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)…………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 3/2020
ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Τ.Κ. 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.……………ΠΟΣΟΥ…………….ΕΥΡΩ
(ολογράφως και αριθμητικώς)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ…......................υπέρ:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο).............................., ΑΦΜ:................
(διεύθυνση).......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)............, ΑΦΜ:......... (διεύθυνση)........... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………
β) (πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση).......................……………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’
αριθμ……Σύμβασης «για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής», σύμφωνα με την 3/2020
Διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών 11-08-2020.
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι
νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
 Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της.
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των
εργασιών που ορίζεται στη Σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Ανήκει στη Διακήρυξη 3/2020)

Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΜΧ

1.

Κάθισμα εργασίας

105

2.

Κάθισμα επισκέπτη

44

3.1.

Κάθισμα εργασίας διευθυντικό

4

3.2.

Κάθισμα εργασίας διευθυντικό (με
προσκέφαλο)

1

4.1.

Συρταριέρα γραφείου (3+1)

34

4.2.

Συρταριέρα γραφείου (4+1)

2

5.1.

Ντουλάπα γραφείου (80x40x200)

38

5.2.

Ντουλάπα γραφείου (40x40x100)

15

6.1.

Βιβλιοθήκη (84x38x80)

1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 1. της
3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 2. της
3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 3.1.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 3.2.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 4.1.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 4.2.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 5.1.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 5.2.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 6.1.
της 3/2020 Διακήρυξης
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6.2.

Βιβλιοθήκη (76x38x80)

1

6.3.

Βιβλιοθήκη (84x45x80)

2

6.4.

Βιβλιοθήκη (76x45x80)

1

6.5.

Βιβλιοθήκη (45x45x80)

1

6.6.

Βιβλιοθήκη με κάτω πόρτες
(60x38x180)

2

7.1.

Ερμάριο γραφείου (90x38x80)

11

7.2.

Ερμάριο γραφείου (84x38x80)

5

7.3.

Ερμάριο γραφείου (60x45x80)

1

7.4.

Ερμάριο γραφείου (120x38x80)

3

8.1.

Ραφιέρα τύπου dexion
(244x280x40)

1

8.2.

Ραφιέρα τύπου dexion
(244x250x40)

1

8.3.

Ραφιέρα τύπου dexion
(244x350x40)

1

Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 6.2.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 6.3.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 6.4.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 6.5.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 6.6.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 7.1.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 7.2.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 7.3.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 7.4.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 8.,8.1
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 8.,8.2
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 8.,8.3
της 3/2020 Διακήρυξης
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8.4.

Ραφιέρα τύπου dexion
(244x275x40)

1

9.1.

Παιδικό τραπεζάκι

3

9.2.

Παιδικό καρεκλάκι

7

10.

Διαχωριστικό (2 φύλλα μελαμίνης)

6

11.1.

Γραφείο εργασίας (120x80)

2

11.2.

Γραφείο εργασίας (140x80)

22

11.3.

Γραφείο εργασίας (220x90)

3

12.

Τραπέζι συνεδριάσεων

6

13.

Τραπεζάκι γραφείου (τοποθέτησης
πολυμηχ/των)

5

14.

Διθέσιος καναπές κοινού με
τραπεζάκι

5

15.

Καλόγηρος γραφείου

1

Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 8.,8.4
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 9.1.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 9.2.
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 10
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος
11,11.1 της 3/2020
Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος
11,11.2 της 3/2020
Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος
11,11.3 της 3/2020
Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 12
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 13
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 14
της 3/2020 Διακήρυξης
Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
Παραρτήματος ΙΙ,
Πίνακας Α, είδος 15
της 3/2020 Διακήρυξης
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:………………

Ημερομηνία:………………………..
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΜΧ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

1.

Κάθισμα εργασίας

105

2.

Κάθισμα επισκέπτη

44

3.1.

4

3.2.

Κάθισμα εργασίας διευθυντικό
Κάθισμα εργασίας διευθυντικό
(με προσκέφαλο)

4.1.

Συρταριέρα γραφείου (3+1)

34

4.2.

Συρταριέρα γραφείου (4+1)

2

5.1.

Ντουλάπα γραφείου (80x40x200)

38

5.2.

Ντουλάπα γραφείου (40x40x100)

15

6.1.

Βιβλιοθήκη (84x38x80)

1

6.2.

Βιβλιοθήκη (76x38x80)

1

6.3.

Βιβλιοθήκη (84x45x80)

2

6.4.

Βιβλιοθήκη (76x45x80)

1

6.5.

1

6.6.

Βιβλιοθήκη (45x45x80)
Βιβλιοθήκη με κάτω πόρτες
(60x38x180)

7.1.

Ερμάριο γραφείου (90x38x80)

11

7.2.

Ερμάριο γραφείου (84x38x80)

5

7.3.

Ερμάριο γραφείου (60x45x80)

1

7.4.

3

8.4.

Ερμάριο γραφείου (120x38x80)
Ραφιέρα τύπου dexion
(244x280x40)
Ραφιέρα τύπου dexion
(244x250x40)
Ραφιέρα τύπου dexion
(244x350x40)
Ραφιέρα τύπου dexion
(244x275x40)

9.1.

Παιδικό τραπεζάκι

3

9.2.

7

10.

Παιδικό καρεκλάκι
Διαχωριστικό (2 φύλλα
μελαμίνης)

11.1.

Γραφείο εργασίας (120x80)

2

11.2.

Γραφείο εργασίας (140x80)

22

11.3.

Γραφείο εργασίας (220x90)

3

12.

Τραπέζι συνεδριάσεων

6

8.1.
8.2.
8.3.

1

2

1
1
1
1

6
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14.

Τραπεζάκι γραφείου
(τοποθέτησης πολυμηχ/των)
Διθέσιος καναπές κοινού με
τραπεζάκι

15.

Καλόγηρος γραφείου

13.

5
5
1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. (24%)
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:………………

Ημερομηνία:………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3 /2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ. …../2020
«Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο
Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής»

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. του έτους 2020, οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός
το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, με Α.Φ.Μ.
997875116 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται νόμιμα από τον……………………………, και αφετέρου ο/η κ.
…………………… (φυσικό πρόσωπο - πλήρη στοιχεία) ή το νομικό πρόσωπο ………………. με την επωνυμία
«……………………………………………..» και δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην………………….(περιοχή),
……………………..(οδός-αριθμός), Τ.Κ. …..…, τηλ. …………….., τηλεομοιοτυπία ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….και
Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου),
σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το από ………………………. Πρακτικό του ΔΣ (εφόσον πρόκειται
για ΑΕ ή Ε.Π.Ε.) που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την υπ΄αρ. 410904/1806-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Α2Υ7Λ7-ΒΘΥ,
ΑΔΑΜ:20REQ006891669), κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το
αποτέλεσμα του Συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής, καθώς και του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Ανατολικής Αττικής», Διακήρυξη 3/2020, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ……………… €
πλέον Φ.Π.Α..
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1o: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α.,
της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 2ου
Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της 3/2020 Διακήρυξης):

Πίνακας
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ΑΡΘΡΟ 2o: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1ο είδη, θα παραδοθούν στα κτήρια της:


Περιφερειακής ενότητας Ανατ. Αττικής (Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, Δ/νση Τεχνικών Έργων,
Δ/νση Υγειονομικού ελέγχου και περιβ/κής υγιεινής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/νση Οικονομικών, Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη), Κτίριο Λίρα, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη,



Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α., Κλεισθένους 35, Σταυρός, Αγία Παρασκευή,



Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Κων/νου Ανδρικού 4, Γλυκά Νερά,



Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Ηρ. Πολυτεχνείου 9-11, Γέρακας,



2ο ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής, 5ο ΓΕΛ Αχαρνών-Αγ. Άννας, Αχαρνές.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή στα κτίρια στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (Κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α., της Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, καθώς και του 2ου ΚΕΣΥ
Ανατολικής Αττικής.
Όλα τα είδη θα συναρμολογηθούν με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Η μεταφορά και η παράδοση
των ειδών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής θα γίνεται με επιμέλεια και έξοδα του
προμηθευτή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. για την ακριβή ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, για το συνολικό ποσό ………….. (συμπληρώνεται
βάσει της προσφοράς του αναδόχου,) εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα είδη και
να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους,
βρεθούν είδη ακατάλληλα, θα επιστραφούν στον ανάδοχο και θα αντικατασταθούν χωρίς οικονομική
επιβάρυνση του φορέα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 206 που αφορά στον χρόνο παράδοσης των ειδών και
του άρθρου 207, που αφορά στις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3o: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της, η δε παράδοση του συνόλου των υπό
προμήθεια ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την υπογραφή
της.
2. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει.
3. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με
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την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 και ύστερα από βεβαίωση του Τμήματος Πληροφορικής της
Π.Ε.Α.Α..
Η Επιτροπή παραλαβής, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών.
Κατά τα λοιπά και όσον αναφορά την παραλαβή των ειδών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 208 του
Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 213 του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4o: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει με
τμηματικές πληρωμές αντίστοιχες αυτών των παραδόσεων και εν τέλει στο 100% της συμβατικής αξίας
του Τμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση τιμολογίου. Στην
περίπτωση εφάπαξ παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, η πληρωμή θα γίνει στο 100% της συμβατικής
αξίας του Τμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και την έκδοση τιμολογίου.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα παρακάτω:


Τιμολόγιο Πώλησης του αναδόχου υπέρ της Υπηρεσίας



Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου
200 του Ν. 4412/2016.



Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.



Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:


Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011, όπως ισχύει).
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Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί
της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και
κρατήσεων.

Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.


Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει).
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής και θα
αποδίδεται από τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για τα οικονομικό έτος 2020, Ε.Φ. 05072, ΚΑΕ 1711 «Προμήθεια Επίπλων».
ΑΡΘΡΟ 5o: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να:
i. Τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
ii. Ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις και να
συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του
υποδείξει η αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α..
iii. Επιβλέπει το προσωπικό του για την ορθή και άρτια εκτέλεση της σύμβασης.
iv. Εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των ειδών, που συνιστούν το
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
v. Παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής-Π.Ε.Α.Α. οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
vi. Δηλώσει ότι εγγυάται την πιστή τήρηση των όρων και των υποχρεώσεών του, όπως
προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, την τεχνική και οικονομική προσφορά του κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.
vii. Αναλάβει όλα τα κατάλληλα, για κάθε περίπτωση μέτρα, ως προς αποφυγή ατυχημάτων και
ζημιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν
από οποιαδήποτε αιτία είτε στο προσωπικό που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος, είτε προς τρίτα
πρόσωπα.
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Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού,
συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση της σύμβασης που του ανατίθεται σε
τρίτο πρόσωπο. Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής – ΠΕΑΑ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 6o: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ………………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού …………€ (ευρώ), ισχύος………………., της/του ………………..
Τράπεζας/Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
συνόλου του συμβατικού αντικειμένου.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7o: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης ή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τελούσε σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου,
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 7
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που
αναφέρονται στην 3/2020 Διακήρυξη, στην προσφορά (οικονομική – τεχνική) του αναδόχου καθώς και
στην απόφαση κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 8o: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
1.

Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση της Υπηρεσίας.
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2.

Εφόσον δεν εκπληρώσει της συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν
υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
α. το είδος δε φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής
β. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν. 4412/16).
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το είδος φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με το
άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών,
χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης – παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 9o: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 16 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – κυρώσεις), 14 (Χρόνος παράδοσης ειδών), 15
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση) καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων της παρούσας,
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
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συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής και της
οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και οι οποίοι έγιναν δεκτοί από
την αναθέτουσα αρχή με την κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα σύμβαση που υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, ενσωματώνει τη συνολική
τους συμφωνία ως προς το αντικείμενο, το οποίο ρυθμίζει και καταργεί αυτοδικαίως οποιαδήποτε
προγενέστερη συναφή πρόταση, προσφορά, δήλωση βουλήσεως, εγγυητική δήλωση ή συμφωνία έγγραφη
ή προφορική.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της
παρούσας συμβάσεως παρέχει το δικαίωμα στην Περιφέρεια Αττικής να καταγγείλει τη σύμβαση. Λύση της
σύμβασης µε καταγγελία επέρχεται µε την περιέλευση της καταγγελίας στο αντισυμβαλλόμενο Μέρος.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και γενικά δεν συµµορφωθεί µε τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
προβεί σε καταγγελία, µε σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης κατά τα ανωτέρω καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί και το δικαίωμά της να ζητήσει και κάθε τυχόν περαιτέρω
αποζημίωση λόγω ζημίας της από τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή από μη συμμόρφωση στους όρους της
σύμβασης.
Σε περίπτωση πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσεως του σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, ειδικής
εκκαθάρισης, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης/συνδιαλλαγής, ή άλλη ανάλογη κατάσταση η
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των γεγονότων αυτών. Στην περίπτωση αυτή
καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή άλλης ανάλογης κατάστασης ενός εκ των μελών
που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, όταν αυτός είναι Ένωση Προμηθευτών η σύμβαση δε λύεται και οι
απορρέουσες υποχρεώσεις από τη σύμβαση βαρύνουν τα εναπομείναντα μέρη εφόσον αυτά είναι σε θέση
να τις εκπληρώσουν.
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Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της με αρ. 3/2020
Διακήρυξης, τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου και την ελληνική και
ενωσιακή νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου,
η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα
λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, ένα (1) για τον ανάδοχο και δύο (2) για τη Δ/νση
Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, το περιεχόμενό της αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους
συμβαλλόμενους και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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Για τον ανάδοχο

