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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΔΙΑΚHΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 
74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 

Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Την υπ’ αριθμ. 37419 / 13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018)  Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ1661/Β΄/11-05-2018) με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

3. Το Ν. 2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως 
ισχύει. 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

5. Τον. Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

6. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία 
ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αρίθμ. οικ. 
499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ. 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) με την 
οποία ορίστηκε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.  

7. Την υπ’ αρ. 505910 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί Ανάθεσης - Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3411/06-09-2019)  

8. Τη  με αρ. πρωτ. 555798/20-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΕΚ7Λ7-Β4Σ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ανάθεσης-μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής, τη με αρ. πρωτ. 555802/20-9-2019 (ΑΔΑ:ΨΜΤΤ7Λ7-ΚΝΦ) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Αττικής περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της με αρ. πρωτ. 
505910/4-9-2019 απόφασης, τη με αρ. πρωτ. 555804/20-9-2019 (ΑΔΑ:69ΑΕ7Λ7-40Ι) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της με αρ. 
πρωτ. 499022/2-9-2019 απόφασης και τη με αρ. πρωτ. 555806/20-9-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΙΤ7Λ7-
ΘΒ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019) 
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9. Την χρηματοδότηση του έργου που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585 ΤΡΟΠ.0, Κωδικός Έργου 
2014ΕΠ58500019 του Π.Δ.Ε. (ως υποέργο), του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ: ΨΘ2646ΜΤΛΡ-Δ49). 

10. Την υπ΄ αρ. 603/16-03-2021 (ΑΔΑ: Ω01Ε7Λ7-ΤΗΜ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. 

ΚΑΛΕΙ 

τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν και πληρούν τους όρους, τις 
προϋποθέσεις των γενικών όρων διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙΙ, να 
υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
Περιφέρειας Αττικής, Π. Τσαλδάρη 15, Τ.Κ.176 76, 1ος όροφος, τηλέφωνο 213-16 18 101, 
email:didimy@patt.gov.gr, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή 
για την σύμβαση: «Προμήθεια εορταστικού πασχαλινού φωτισμού» προϋπολογισμού 
74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/03/2021 και αφού δημοσιευθεί η προκήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ και 
στον ιστόχωρο της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr . 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών 30.03.2021 Τρίτη 10:00π.μ 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. 
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, Π. Τσαλδάρη 15, Τ.Κ.  176 76, 
1οςόροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη,  μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 15.00 μ.μ. 
Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται στις 10:00 π.μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (Π. 
Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος). 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στον πρόεδρο της αρμόδιας 
Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών (Ε.Α.Π.), προ της λήξης της προθεσμίας που 
καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα 
κατατεθούν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσφορών παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των 
φακέλων οικονομικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς (εφόσον ζητείται), μονογράφονται από τα μέλη της E.Α.Π. όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, η 
αρμόδια Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών, συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφει. 

3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, για 
όσους εξ’ αυτών  ο κυρίως φάκελος προσφοράς τους αξιολογήθηκε ως αποδεκτός. 

4. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό (το οποίο μπορεί να είναι το ίδιο με το πρακτικό του σημείου 
2) από την Ε.Α.Π. και γίνεται η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, με την έκδοση σχετικής 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Στη συνέχεια και μετά την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας (αποδεικτικά κατακύρωσης) από τον προσωρινό μειοδότη, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατακυρώνεται οριστικά το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και καλείται ο μειοδότης για υπογραφή της σύμβασης. 

6. Κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να ασκηθεί ένσταση, εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ενενήντα (90) ημέρες  από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του προμηθευτή, ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης αρχής γενομένης της ημέρας υπογραφής της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες – Παράδοση των υπό προμήθεια ειδών σε 21 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11β 
του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, με τη σύνταξη του πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ίδιου νόμου. 

Η πληρωμή της αξίας των  εργασιών στον Πάροχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας κάθε άρθρου του Τιμολογίου το αργότερο σε 30 ημέρες μετά την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 
προμηθευτή των απαιτούμενων από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 δικαιολογητικών και 
συγκεκριμένα : 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή  
Παρακολούθησης και Παραλαβής.  
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν.  
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δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  
Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, 
εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
Η Δαπάνη που θα προκύψει βαρύνει  τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585 με Κωδικό Έργου 
2014ΕΠ58500019 του Π.Δ.Ε., ως υποέργο. 

Το Τμήμα Συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού και 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (τμήμα 5ο) της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής είναι αρμόδιο για την εν γένει εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής για 
οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας των υλικών, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας, διακόπτεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.  

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 
α)  Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους και τα λοιπά Παραρτήματα, που επισυνάπτονται. 
β) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».  
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η προσφορά υποβάλλεται σε 1 αντίγραφο, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.  

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια 

Αττικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής). 
γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν, στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Εγγυητική συμμετοχής το ύψος της οποίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (ήτοι 

ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€), επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος 30 ημέρες 
πλέον του χρόνου ισχύος της προσφοράς που αναφέρεται ανωτέρω. 

2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), με ημερομηνία υπογραφής έως δέκα 
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, υπογεγραμμένο 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, ιδιόχειρα 
υπογεγραμμένο ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (μέσω του gov.gr) ή με θεώρηση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Διοικητική Αρχή (π.χ. Κ.Ε.Π.), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν.4412/2016. 
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4412/2016 
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου. 
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Η εκπροσώπησή τους στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο εκτός του 
νομίμου καταστατικά εκπροσώπου ή του ειδικά ορισθέντος ως άνω από τα αρμόδια όργανα 
εκπροσώπησής τους.  

5. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά για την απόδειξη συμμόρφωσης με 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο), πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο) και πρότυπα διαχείρισης συστήματος για την 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001:2018 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 
18001:2007). Για την απόδειξη αυτών θα προσκομίσει πιστοποιητικά εκδιδόμενα από 
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διαπιστευμένους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται 
με το εκάστοτε πρότυπο.   

6. Κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν στο προσωπικό τους (εργατικό ή διοικητικό προσωπικό) τουλάχιστον έναν 
πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι), 
για τη διασφάλιση της ποιότητας και λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Για τον 
σκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείς θα δηλώσουν καταρχάς με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτουν την 
ανωτέρω τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Παράλληλα, θα προσκομίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, επί ποινή αποκλεισμού, τα αποδεικτικά μέσα που να αποδεικνύουν την 
σχέση εργασίας του μηχανικού με την επιχείρηση για τα προ απαιτούμενα έτη. 

7. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει πιστοποίηση της 
διαδικασίας συγκόλλησης, για συγκόλληση σύντηξης αλουμινίου και κραμάτων αργιλίου 
κατά ΕΝ ISO 9606-2:2004 

8. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει μαζί με την προσφροά 
του, δείγματα από τον φωτοσωλήνα και από τα κορδόνια με led μίνι λυχνίες και το σύστημα 
χρωματικών εναλλαγών του κορδονιού από ζεστό λευκό σε ψυχρό λευκό. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 
έγκριση του προσωρινού μειοδότη η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον  προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό προμηθευτή»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που αφορούν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) για τα πεδία του Μέρους III και IVA. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης. 

Αποδεικτικά κατακύρωσης: 
• Απόσπασμα 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 τον οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις . 

• Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων . 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας 

• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται 
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 
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• 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 ή αίτησης συμμετοχής.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ιδιόχειρα υπογεγραμμένο ή με εγκεκριμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή , χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού. 

• Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από διαπιστευμένους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 

• Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από διαπιστευμένους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  ποιότητας, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο. 

• Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από διαπιστευμένους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με πρότυπα διαχείρισης  συστήματος για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με το σύστημα ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 ή το ΕΛΟΤ 
1801:2008 ή το BS OHSAS 18001:2007. 

• Πιστοποίηση της διαδικασίας συγκόλλησης, για συγκόλληση σύντηξης αλουμινίου και 
κραμάτων αργιλίου κατά ΕΝ ISO 9606-2:2004. 

 
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 12 & 13 του 
άρθρου 80 του Ν.4412/2016.  

Αναλυτική περιγραφή των ειδών της προμήθειας γίνεται στα παραρτήματα ΙΙΙ –Τεχνική 
Περιγραφή και ΙV – Τιμολόγιο  της παρούσας.  

 

Β. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μέσα στον κυρίως φάκελο, 
συμπληρώνοντας τον Πίνακα του Παραρτήματος VI.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των εργασιών όπως προβλέπεται στην παρούσα. 
Προσφορά που δεν είναι ορθώς συμπληρωμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 
απαράδεκτη και απορρίπτεται. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την αρμόδια Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών, 
ακολουθεί δε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εγκρίνει 
το στάδιο του διαγωνισμού.   
Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσφέρει για το σύνολο των άρθρων του 
Προϋπολογισμού. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των άρθρων απορρίπτονται. 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική 
τιμή, για το σύνολο των άρθρων του Προϋπολογισμού, εφόσον καλύπτονται οι όροι της 
παρούσας προκήρυξης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ 
 

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/αναθέτοντα φορέα  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)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Π. Τσαλδάρη 15 / Καλλιθέα / 176 76] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Π. Καρυώτης] 

- Τηλέφωνο: [213-1618101] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [didimy@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: (Προμήθεια εορταστικού πασχαλινού φωτισμού CPV: 31600000-2 
(Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) και CPV: 39298900-6 (Διάφορα είδη διακόσμησης).   
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: προμήθεια  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
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: [……] 
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους 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. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 
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: Απάντηση: 
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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 
Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, 
για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 
2. δωροδοκία 
3. απάτη 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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 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;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
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): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……] 
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λήφθηκαν: 
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
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 ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
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 ακόλουθες 
καταστάσεις : 
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 
δραστηριοτή-των, 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 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[.......................] 
[.......................] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): [……][……][……] 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι ή μπορεί να αποδείξει με 
τα κατάλληλα μέσα ότι δεν έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
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 που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, 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 Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 

 
Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας κατά την διάρκεια 
των τελευταίων τριών (3) ετών διαθέτει στο 
προσωπικό του (εργατικό ή διοικητικό 
προσωπικό) τουλάχιστον έναν πτυχιούχο 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή διπλωματούχο 
Μηχανολόγο Μηχανικό (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι), για 
τη διασφάλιση της ποιότητας και 
λειτουργίας του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού. 

Ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
πιστοποίηση της διαδικασίας συγκόλλησης 
για συγκόλληση σύντηξης αλουμινίου και 
κραμάτων αργιλίου κατά ΕΝ ISO 9606-
2:2004 
 

[……] 

 

 

 

 

 

 

[……] 
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Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

1) Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 ή 
ισοδύναμο), συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;  
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  
 

 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθ1υνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

2)Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001 ή 
ισοδύναμο); 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

3)Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα της Υγιεινής και 
Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το 
Πρότυπο ISO 45001:2018 (ή ισοδύναμο); 
 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

[] Ναι [] Όχι 
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[18] 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

4) Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά για τις 
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ –Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

 

Μέρος VI: 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση του Τ.Ε.Υ.Δ. στο 
site http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Προμήθεια τεσσάρων (4) επιδαπέδιων τρισδιάστατων (3D) διακοσμητικών παραστάσεων, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τον εορταστικό στολισμό της Περιφέρειας Αττικής κατά την 
περίοδο των εορτών του Πάσχα. 
 
 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 
Ι.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, οι οποίες ισχύουν ενιαία για ολόκληρη τη σύμβαση, 
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια των υλικών και την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Τεχνική Προδιαγραφή και την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας σύμβασης. 

2. Για κάθε γενικά δαπάνη, που δεν αναφέρεται πιο κάτω, αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους μονάδας υπηρεσίας, καμία αξίωση ή 
αμφισβήτηση των τιμών μονάδας μπορεί να προβληθεί από τον Πάροχο, που να έχει 
σχέση με το είδος και την ποσότητα υλικών ή των εργασιών όπως αυτά περιγράφονται 
κάτωθι. 

 
ΙΙ.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.  

1. Ειδικότερα στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι εξής δαπάνες: 
α) Μισθών, ημερομισθίων, ημεραργιών, επιβαρύνσεων λόγω υπερωριακής 

απασχόλησης  ή απασχόλησης κατά τις αργίες καθώς και κατά τη νύχτα και των 
δυσχερειών και προσθέτων δαπανών για φωτισμό χώρων εργασίας κλπ. που 
προκύπτουν από τις πιο πάνω αιτίες. 

β)  Αποθήκευσης, φύλαξης, ασφάλισης, συναρμολόγησης, μεταφοράς επί τόπου του 
έργου των πάσης φύσεως υλικών, 

γ) Λειτουργίας, αποθήκευσης, φύλαξης, ασφάλισης, μίσθωσης, μεταφοράς επί τόπου 
του έργου και επιστροφής στην θέση τους, άγονων μετακινήσεων, 
χρησιμοποιουμένων καυσίμων και λιπαντικών κλπ. όλων των απαιτουμένων 
μηχανημάτων για την εκτέλεση των έργων. 

δ) Καθυστερήσεων από δυσχέρειες κατά την εκτέλεση των εργασιών που μπορεί να 
προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία ή δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες. 

ε)  Για τη λήψη μέτρων ασφάλειας της κυκλοφορίας των οχημάτων και του κοινού από 
κάθε κίνδυνο με σήματα ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

2. Στις τιμές μονάδας  υπηρεσίας  δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον κύριο 
του έργου, αλλά συμπεριλαμβάνονται κάθε  είδους  βάρη και  υποχρεώσεις του όπως  
κρατήσεις, φόροι, τέλη, δασμοί, δικαιώματα, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κλπ.  

3. Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου είναι σταθερές και ανεξάρτητες από: 
α) Τη θέση, σε όλο το Νομό Αττικής, που πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες 

συντήρησης. 
β)  Τις προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες δυσχέρειες για την ελεύθερη κίνηση προς ή από 
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το τις θέσεις εργασίας. 
γ)  Τη διαμόρφωση του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες. 
δ)  Τη δυσχέρεια στην εξεύρεση των μηχανικών μέσων καθώς και του απαιτουμένου 

ειδικευμένου ή όχι προσωπικού ημεδαπού ή αλλοδαπού. 
 
Άρθρο 1: Επιδαπέδια διακοσμητική παράσταση τύπου Ε 
 
Διακοσμητική τρισδιάστατη (3D) παράσταση κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο. 
Η κατασκευή θα είναι διακοσμημένη με ανεξίτηλη μοκέτα με UV δείκτη προστασίας σε 
διάφορα χρώματα, με led φωτοσωλήνα και κορδόνια με led μίνι λυχνίες (τα κορδόνια με 
λυχνίες led θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές πιστοποιήσεις του άρθρου 2.3). Για την 
δημιουργία Πασχαλινής ατμόσφαιρας, η επιδαπέδια κατασκευή θα αποτελείται από ένα 
τρισδιάστατο Πασχαλινό αυγό στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται ανάγλυφη φωτεινή 
γραφή-ευχή από βαμμένη λαμαρίνα αλουμινίου με φωτοσωλήνα, ενώ δίπλα της θα στέκεται 
ένα τρισδιάστατο λαγουδάκι και στην άλλη πλευρά μια διακοσμητική ταμπέλα διπλής όψης 
πάνω στην οποία θα αναγράφεται η φράση «Περιφέρεια Αττικής» με το σήμα της. 
Απαραίτητη η προσκόμιση σχεδίου και προσομοίωσης στον δρόμο. 
 
Η κατασκευή θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ύψος: 3,00m 
• Πλάτος: 5,00m 
• Βάθος: 3.50-4,00m 
• Τάση λειτουργίας: 24V 
• Κατανάλωση: ~130W 
• Δείκτης στεγανότητας ΙΡ44-65 
• Εσωτερικά στεγανός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής ΙΡ66-67 από 230V AC σε 24V 

DC.  
 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
Ευρώ: δεκαπέντε χιλιάδες 15.000,00 
 
Άρθρο 2: Επιδαπέδια διακοσμητική παράσταση τύπου Η 
 
Διακοσμητική τρισδιάστατη (3D) παράσταση κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο. 
Η κατασκευή θα είναι διακοσμημένη με ανεξίτηλη μοκέτα με UV δείκτη προστασίας σε 
διάφορα χρώματα, με led φωτοσωλήνα και κορδόνια με led μίνι λυχνίες (τα κορδόνια με 
λυχνίες led θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές πιστοποιήσεις του άρθρου 2.3). Για την 
δημιουργία Πασχαλινής ατμόσφαιρας, η επιδαπέδια κατασκευή θα αποτελείται από ένα 
τρισδιάστατο Πασχαλινό αυγό στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται ανάγλυφη φωτεινή 
γραφή-ευχή από βαμμένη λαμαρίνα αλουμινίου, ενώ δίπλα της θα στέκεται επάνω σε ένα 
κουτί 2 επιπέδων με κλειδί ένα τρισδιάστατο λαγουδάκι με σμόκιν το οποίο θα κρατάει μια 
διακοσμητική ταμπέλα διπλής όψης πάνω στην οποία θα αναγράφεται η φράση 
«Περιφέρεια Αττικής» με το σήμα της. Απαραίτητη η προσκόμιση σχεδίου και 
προσομοίωσης στον δρόμο. 
Η κατασκευή θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ύψος: 3,00m 
• Πλάτος: 4,30 - 4,60m 
• Βάθος: 3,50-4,00m 
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• Τάση λειτουργίας: 24V 
• Κατανάλωση: ~190W 
• Δείκτης στεγανότητας ΙΡ44-65 
• Εσωτερικά στεγανός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής ΙΡ66-67 από 230V AC σε 24V 

DC.  
 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
Ευρώ: δεκαπέντε χιλιάδες 15.000,00 
 
 
Άρθρο 3: Επιδαπέδια διακοσμητική παράσταση τύπου Ι 
 
Διακοσμητική τρισδιάστατη (3D) παράσταση κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο. 
Η κατασκευή θα είναι διακοσμημένη με ανεξίτηλη μοκέτα με UV δείκτη προστασίας σε 
διάφορα χρώματα, με led φωτοσωλήνα και κορδόνια με led μίνι λυχνίες (τα κορδόνια με 
λυχνίες led θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές πιστοποιήσεις του άρθρου 2.3). Για την 
δημιουργία Πασχαλινής ατμόσφαιρας, η επιδαπέδια κατασκευή θα αποτελείται από ένα 
τρισδιάστατο κουνελάκι το οποίο θα κρατάει ένα τρισδιάστατο αυγό στο κέντρο του οποίου 
θα βρίσκεται ανάγλυφη φωτεινή γραφή-ευχή από βαμμένη λαμαρίνα αλουμινίου με 
φωτοσωλήνα, ενώ δίπλα θα υπάρχει μια διακοσμητική ταμπέλα διπλής όψης πάνω στην 
οποία θα αναγράφεται η φράση «Περιφέρεια Αττικής» με το σήμα της. Απαραίτητη η 
προσκόμιση σχεδίου και προσομοίωσης στον δρόμο. 
 
Η κατασκευή θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ύψος: 3,00m 
• Πλάτος: 3,50m 
• Βάθος: 1,60-2,00m 
• Τάση λειτουργίας: 24V 
• Κατανάλωση: ~90W 
• Δείκτης στεγανότητας ΙΡ44-65 
• Εσωτερικά στεγανός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής ΙΡ66-67 από 230V AC σε 24V 

DC.  
 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
Ευρώ: δεκαπέντε χιλιάδες 15.000,00 
 
Άρθρο 4: Επιδαπέδια διακοσμητική παράσταση Φ 
 
Διακοσμητική τρισδιάστατη παράσταση κατασκευασμένη εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο. Η 
κατασκευή θα είναι διακοσμημένη με ανεξίτηλη μοκέτα με UV δείκτη προστασίας σε 
διάφορα χρώματα, με led φωτοσωλήνα και κορδόνι με led μίνι λυχνίες. Για την δημιουργία 
Πασχαλινής ατμόσφαιρας, η επιδαπέδια κατασκευή θα αποτελείται από ένα τρισδιάστατο 
Πασχαλινό αυγό στο κέντρο του οποίου θα βρίσκεται ανάγλυφη φωτεινή γραφή-ευχή από 
βαμμένη λαμαρίνα αλουμινίου με φωτοσωλήνα, ενώ δίπλα της θα στέκεται ένα τρισδιάστατο 
κοτοπουλάκι το οποίο θα κρατάει μια διακοσμητική ταμπέλα διπλής όψης πάνω στην οποία 
θα αναγράφεται η φράση «Περιφέρεια Αττικής» με το σήμα της. 
Η κατασκευή θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ύψος: 3,00m 
• Πλάτος: 5,00m 
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• Βάθος: 3,50-4,00m 
• Τάση λειτουργίας: 24V 
• Κατανάλωση: ~142W 
• Εσωτερικά στεγανός ηλεκτρονικός μετασχηματιστής ΙΡ66-67 από 230V AC σε 24V 

DC.  
 
ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
Ευρώ: δεκαπέντε χιλιάδες 15.000,00 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2.1 Πιστοποιήσεις κατασκευής τρισδιάστατων φωτιζόμενων επιδαπέδιων 
διακοσμητικών (24V)  
Οι κατασκευές θα είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση με βαθμό προστασίας από σκόνη 
και νερό  ΙΡ66-68, πιστοποιημένη  με CE βάσει των: 
LVD 2014/35/EU 
EN 50107-3:2018, §7.2.3 of EN 60598-1:2015 + A1:2018 
Και 
IEC 60598-2-1:2020 used in conjunction with IEC 60598-1:2014, AMD1:2017 and EN 
60598-2-1:1989 in conjunction with EN 60598-1:2015+A1:2018 
 
EMC 2014/30/EU: 
IEC CISPR 15:2018, Ed.9, IEC 61547:2020 (Ed. 3), IEC 61000-3-2:2018, + A1:2020 (5.1), 
IEC 61000-3-3:2013, +A1:2017 (Ed. 3.1), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN 61547:2009, 
EN IEC 61000-3-2:2019 and EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 
 
RoHS 2011/65/EU 
IEC 62321:2008 
 
Πιστοποίηση της διαδικασίας συγκόλλησης για συγκόλληση σύντηξης αλουμινίου και 
κραμάτων αργιλίου κατά ΕΝ ISO 9606-2:2004 
Δηλώσεις συμμόρφωσης  
 
2.2 Φωτοσωλήνας LED 13mm 24V 
Κατασκυεαζμένος από απόλυτα καθαρό PVC υλικό χωρίς γραμμές σε όλο το μήκος του 
(οριζόντιες ή κάθετες). Ο φωτοσωλήνας θα έχει εξωτερική διάμετρο περίπου  13mm, θα 
φέρει περίπου 30 led στο μέτρο, θα είναι πρακτική, αύθραστη και συνεχίζει να λειτουργεί 
ακόμη και εάν ένα led σταματήσει να λειτουργεί. Τα φις συνδέσεων του φωτοσωλήνα θα 
είναι από καουτσούκ του τύπου H05RN-F/2X1mm2. Ο σωλήνας θα έχει κατανάλωση 
περίπου 1,50 Watt ανά μέτρο (+ ή - 10%) και τάση λειτουργίας 24V. Ελάχιστος δείκτης 
στεγανότητας από ΙΡ44 έως IP65 που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση της Δήλωσης 
συμμόρφωσης - CE πιστοποιητικού.  
 
Τηρούμενες νόρμες και πιστοποιήσεις: 
LVD 2014/35/EU και ειδικότερα: 
ΕΝ 60598-2-21:2015 ΕΝ 60598-1:2018 ΕΝ 62493:2015 
Και: 
EN 60598-2-21:2015 AC: 2017-01 
EN 60598-1:2015 AC2015/AC2016/AC2017+A1:2018 
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EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 
EN 55015:2013/A1:2015 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 
RoHS 2011/65/EU και ειδικότερα: 
IEC 62321-4:2013 + AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-
1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 
 
Άλλες τηρούμενες πιστοποιήσεις επί ποινή αποκλεισμού 
REACH (EC) No 1907/2006 
 
ΙEC62722-2-1:2014  (Πρότυπο σχετικό με την θερμοκρασία Tq (ποιότητα – quality) όπου 
υποδηλώνεται η υψηλότερη ονομαστική θερμοκρασία για την οποία εξασφαλίζεται κάποιο 
ποιοτικό χαρακτηριστικό του φωτιστικού (υποδεικνύει την θερμοκρασία των led, δηλαδή το 
χρώμα τους – υποδεικνύει την φωτεινότητα των led σε lumen, την πτώση της φωτεινότητας 
των led ύστερα από κάποιες ώρες λειτουργίας, τις μέγιστες ώρες λειτουργίας τους καθώς 
επίσης και την πραγματική κατανάλωση των led σε Watts). 
IEC 62262 (IK) (Πρότυπο που αφορά την ταξινόμηση των βαθμών προστασίας που 
παρέχονται από περιβλήματα έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων όταν η ονομαστική 
τάση του προστατευμένου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 72,5kV. Αυτό το πρότυπο 
ισχύει μόνον για περιβλήματα εξοπλισμού όπου το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει 
βαθμούς προστασίας του περιβλήματος από μηχανικές κρούσεις) 
Δηλώσεις συμμόρφωσης  
 
2.3 Επεκτεινόμενο κορδόνι με LED μίνι λυχνίες 24V (φωτιστική γιρλάντα LED 24V) 
Επεκτεινόμενο κορδόνι 5 μέτρων με 40 μίνι led λυχνίες. Οι μίνι led λυχνίες, θα είναι ειδικού 
τύπου με διπλό χρώμα (ζεστό λευκό και ψυχρό λευκό και τα δύο χρώματα σε ένα led). Οι 
λυχνίες led θα είναι συνδεδεμένες επάνω σε καλώδιο PVC H03VH7/1x0,50mm2 με VDE 
πιστοποίηση. Οι λυχνίες LED θα έχουν στο εξωτερικό τους ενσωματωμένα πλαστικά 
καλύμματα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα και ασφάλεια στο κορδόνι. Στην 
αρχή και στο τέλος του κορδονιού θα υπάρχει ειδικό στεγανό βιδωτό φισάκι επέκτασης, 
ώστε το κορδόνι να παίρνει το επιθυμητό μήκος από 5 μέτρα σε 10, 15, 20, 25, μέτρα με μία 
παροχή.  
Τα κορδόνια με led λυχνίες όλης της κατασκευής θα φέρουν ειδικές λυχνίες led διπλού 
χρώματος (ζεστό λευκό και ψυχρό λευκό) και θα δημιουργούν όλα μαζί - χωρίς τηλεχειρισμό 
ή χρήση κονσόλας DMX - ένα ιδιαίτερο οπτικό εφέ με χρωματικές εναλλαγές από ζεστό 
λευκό σε ψυχρό λευκό και αντίστροφα καθώς επίσης και εναλλάξ αναβοσβήσματα του 
ζεστού λευκού και του ψυχρού λευκού για συνολικά 3 λεπτά, ενώ για τα υπόλοιπα 17 λεπτά 
θα παραμένουν όλα σταθερά αναμμένα σε ζεστό και ψυχρό λευκό ταυτόχρονα. 
Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται κάθε 20 λεπτά. 
Τάση λειτουργίας 24V Κατανάλωση ~2-3Watt/5m (+ ή - 10%). Ελάχιστος δείκτης 
στεγανότητας από ΙΡ44 έως IP65. 
Απαραίτητη η προσκόμιση της Δήλωσης συμμόρφωσης - CE πιστοποιητικού των 
κορδονιών.  
 
Πιστοποιήσεις: 
LVD 2014/35/EU και ειδικότερα: 
ΕΝ 60598-2-20:2015 + AC: 2017 
EN 60598-1:2015 + AC: 2017 
 
EMC 2014/30/EU και ειδικότερα: 
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EN 55015:2013+A1:2015  
EN 61547:2009  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013 
 
RoHS 2011/65/EU 2015/863 και ειδικότερα: 
IEC 62321:2013  
 
 
2.4 Διακοσμητική Μοκέτα 
Η Τεχνητή μοκέτα θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανιζέ σύρμα και PVC φιλμ. Η μοκέτα 
θα έχει ένδειξη ακαυστότητας Β1 (και) Μ1. Θα έχει UV προστασία και θα είναι κατάλληλη για 
χρήση αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο. Οι κανονισμοί που θα πρέπει να ακολουθούνται σε 
ότι αφορά  το υλικό είναι:  
 
M1/NF P 92-512: 1986  
B1/ DIN 4102 – Part 1 (May 1998)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  -  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Στις τιμές των άρθρων του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η 
μεταφορά σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και η τεχνική τους 
συντήρηση και διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους για δύο (2) έτη. 
 
ΙΙΙ.   Τ Ι Μ Ε Σ  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ 

α/α Είδος Προμήθειας Α.Τ. Μονάδα 
μέτρησης 

Π
οσ

ότ
ητ

α Τιμή 
Μονάδας       

(€) 
Δαπάνη 

1 Επιδαπέδια διακοσμητική 
παράσταση τύπου Ε 

 
1 Τεμ. 1 15.000,00€ 15.000,00€ 

2 Επιδαπέδια διακοσμητική 
παράσταση τύπου Η 

 
2 Τεμ. 1 15.000,00€ 15.000,00€ 

3 Επιδαπέδια διακοσμητική 
παράσταση τύπου Ι 

 
3 Τεμ. 1 15.000,00€ 15.000,00€ 

4 Επιδαπέδια διακοσμητική 
παράσταση Φ 

 
4 Τεμ. 1 15.000,00€ 15.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00€ 
Φ.Π.Α. (24%) 14.000,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια εορταστικού 
πασχαλινού φωτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ  & YΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προϋπ/μός.: 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ Χρημ/ση: ΣΑΕΠ 585/Κωδ. 2014ΕΠ58500019 
    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή)  

Της ατομικής επιχείρησης ή της εταιρείας …………………………………………………………………………………………………… με έδρα τ… 
..…………..……….. οδός……………………….………………………………………. αριθμ. …… Τ.Κ. …………………..   τηλ……………………. Email 
………………………………………. 

Α
ΡΘ

ΡΟ
 

ΤΙ
Μ

Ο
Λ.

 

Είδος προμήθειας Μ.Μ. Ποσότητα 
Αξία χωρίς ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

Τιμή μονάδας % ΠΟΣΟ (€) 

1 
Επιδαπέδια 

διακοσμητική 
παράσταση τύπου Ε 

Τεμ. 1  24   

2 
Επιδαπέδια 

διακοσμητική 
παράσταση τύπου Η 

Τεμ. 1  24   
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3 
Επιδαπέδια 

διακοσμητική 
παράσταση τύπου Ι 

Τεμ. 1  24   

4 
Επιδαπέδια 

διακοσμητική 
παράσταση Φ  

Τεμ. 1  24   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως) 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα επιχείρησης) 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AMALIA MENI
Ημερομηνία: 2021.03.19 11:44:36 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

21PROC008308719 2021-03-19




