
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
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ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ» 
 

Κ.Α. 35.6236.04 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.780,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ:  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Προϋπολογισμός: 73.780,00 € με ΦΠΑ 24% 
 Α.Μ.  100/20 
 Κ.Α. 35.6236.04 
 CPV:  31527200-8  

με συμπληρωματικό κωδικό  
ΡΑ01-7«μίσθωση» 
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ 

ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ». Τα είδη φωτεινού διάκοσμου που μισθώνονται θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εορταστικό στολισμό της πόλης, εν όψει των εορτών της περιόδου των Χριστουγέννων και του Νέου 

Έτους.  

 

Ο υπό μίσθωση εορταστικός φωτεινός διάκοσμος αποτελείται από φωτεινά στοιχεία 

διαφόρων ειδών (φωτοσωλήνες, λαμπάκια κλπ), τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα επί πλαισίων 

αλουμινίου σχηματίζοντας διάφορες εορταστικές παραστάσεις (αστέρια, δέντρα κλπ), οι οποίες 

αναρτώνται είτε κάθετα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες (γιρλάντες), είτε επί μεμονωμένων ιστών 

φωτισμού (επίστυλα). 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός επτά (7) ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, να έχει τοποθετήσει / εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 

μισθούμενων ειδών στα σημεία της πόλης που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου. Τα είδη θα παραμείνουν τοποθετημένα έως την 10/01/2021 (που λήγει ο χρόνος της 

μίσθωσης), οπότε και ο ανάδοχος θα προβεί στην απεγκατάσταση και απομάκρυνση των ειδών από 

τους χώρους του Δήμου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ» 

και  αφορά στην μίσθωση, χωρίς αγορά, ειδών φωτεινού διάκοσμου που θα χρησιμοποιηθούν για 

τον εορταστικό στολισμό της πόλης, εν όψει των εορτών της περιόδου των Χριστουγέννων και του 

Νέου Έτους. 

 

Σκοπιμότητα: 

Το καθιερωμένο έθιμο του εορταστικού στολισμού των κεντρικών σημείων των πόλεων 

στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα μικρών και μεγάλων 

δημοτών. 

 

Ο στολισμός συντελεί στην δημιουργία ατμόσφαιρας ευφορίας και χαράς, που προσφέρει 

ηρεμία και ανακούφιση στους πολίτες από τα καθημερινά τους προβλήματα, αυτή τη σημαντική, 

από θρησκευτική και κοινωνική άποψη,  εποχή του έτους.  

 

Ο όμορφος εορταστικός στολισμός, τονώνει και ενισχύει τη χαρούμενη διάθεση των 

πολιτών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη δύσκολη χρονιά άγχους και κοινωνικής 

Προϋπολογισμός: 73.780,00 € με ΦΠΑ 24% 
 Α.Μ.  100/20 
 Κ.Α. 35.6236.04 
 CPV:  31527200-8  

με συμπληρωματικό κωδικό  
ΡΑ01-7«μίσθωση» 

 



 

αποστασιοποίησης  που διανύουμε. 

 

Παράλληλα, τα Χριστούγεννα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία και την 

καταναλωτική αγορά, καθώς κυριαρχεί η ανταλλαγή δώρων, η αγορά προϊόντων για την εορταστική 

διακόσμηση και το γιορτινό τραπέζι. Ο εορταστικός στολισμός συντελεί σημαντικά στην 

ενδυνάμωση της εμπορικής δραστηριότητας της πόλης μας. 

 

Ο υπό μίσθωση εορταστικός φωτεινός διάκοσμος αποτελείται από φωτεινά στοιχεία 

διαφόρων ειδών (φωτοσωλήνες, λαμπάκια κλπ), τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα επί πλαισίων 

αλουμινίου σχηματίζοντας διάφορες εορταστικές παραστάσεις (αστέρια, δέντρα κλπ), οι οποίες 

αναρτώνται είτε κάθετα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες (γιρλάντες), είτε επί μεμονωμένων ιστών 

φωτισμού (επιστύλια) δημιουργώντας μια λαμπερή εορταστική ατμόσφαιρα, σκορπίζοντας φως και 

γεμίζοντας μας με ευχάριστα και θετικά συναισθήματα που τόσο τα έχουμε ανάγκη. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», οι δημοτικές και οι κοινοτικές 

αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση 

των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3643/2006 “Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων” (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/8.6.2006), καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Δήμων που 

αφορούν, μεταξύ πολλών άλλων τομέων και σε αυτόν της “Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης 

Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών”, όπου περιλαμβάνεται “Η μέριμνα και λήψη μέτρων για 

την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών” (παραγρ. γ.11). 

 

Παράλληλα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52/Α’/28-2-13), προκύπτει ότι είναι νόμιμες οι δαπάνες 

που δεν προβλέπονται μεν από το νόμο αλλά είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζονται δε 

με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, 

πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή 

τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α.. 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν διαθέτει τέτοιου είδους εξοπλισμό, όπως είναι ο φωτεινός 

εορταστικός διάκοσμος, διότι ο παλαιός παρωχημένος εξοπλισμός έχει υποστεί πολύ μεγάλες 

φθορές, οι οποίες καθιστούν μη συμφέρουσα τη συντήρησή του.  Επιπλέον, ο Δήμος Αγίας 

Παρασκευής δεν δύναται να προβεί σε προμήθεια του εξοπλισμού αυτού, διά της αγοράς του, αφού 

απαιτούνται κατάλληλοι χώροι (που δεν διαθέτει ο Δήμος) για την αποθήκευση του ευαίσθητου 

αυτού εξοπλισμού, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό για την ορθή συντήρηση και τοποθέτησή του 

(που δεν διαθέτει ο Δήμος). Κατά συνέπεια η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή θεωρείται αυτή της 

μίσθωσης του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παρ. 1 του άρθρου 2του Ν. 4412/2016, ως 

«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη 



 

χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, 

προϊόντων. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Α’ βαθμού, με τα εξής στοιχεία: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Οδός:     Λ. Μεσογείων 415-417 

Ταχ. Κωδικός:   15343 

Περιοχή:   Αγία Παρασκευή, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS:   EL301 

Διεύθυνση ιστοσελίδας:  www.agiaparaskevi.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  213-2004500 

Αρμόδιος Υπάλληλος:   κ. Αριστοτέλης Μακανίκας 

Τηλέφωνο:    213-2004535 

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία:  a.makanikas@agiaparaskevi.gr 

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω μίσθωση κατατάσσεται υπό CPV 31527200-8 με τίτλο 

«Φωτιστικά εξωτερικών χώρων»  και συμπληρωματικό κωδικό ΡΑ01-7 «Μίσθωση». 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα εννέα χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €), με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) ποσού δεκατεσσάρων 

χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (14.280,00 €). Η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των 

εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (73.780,00 €). Η μίσθωση προβλέπεται στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής του οικονομικού έτους 2020 σε ποσό 40.000,00€ και 

του οικονομικού έτους 2021 σε ποσό 33.780,00€  υπό τον Κ.Α. 35.6236.04 και τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ» και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 

4412/2016 και είναι “κάτω” των ορίων. 

 

Η εν λόγω μίσθωση θα διενεργηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με τις διαδικασίες υλοποίησης 

προμηθειών (περ. 8 παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 

3463/2006. 

 
 

http://www.agiaparaskevi.gr/


 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των 

ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη. 

 
 
 
 Αγία Παρασκευή,   03 / 11 / 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ 
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄  

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α’ 

 
 



 

 
 

 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   
   
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

   

 
  

 

 

 

Επίστυλο, συνολικών διαστάσεων 1,00 Χ 0,70 μ. σε σκελετό 

αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με λαμάκι 

αλουμινίου τουλάχιστον 10*4mm  και να προσαρμόζεται σε σκελετό 

στήριξης – πλαίσιο στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, 

από σωλήνα αλουμινίου πλάτους τουλάχιστον 15mm.  

 

Έχει δύο φωτεινά αστέρια μέσα σ’ ένα φωτεινό διπλό τόξο τα οποία 

ντύνονται περιμετρικά με λευκή θερμή  φωτεινή σωλήνα LED αρίστης 

ποιότητος, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι 

λαμπτήρες ανά μέτρο (φωτογραφία επάνω αριστερά).  

 

Η συνολική κατανάλωση να μην ξεπερνά τα 20,5 watt. Να 

ρεματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 

μέτρου, να χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220-240 Volt.   

 

Να είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με 

πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 από τον κατασκευαστή του. 
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Άρθρο 1: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΟ «ΔΙΠΛΟ ΑΣΤΕΡΙ  ΣΕ ΤΌΞΟ» 

Φωτογραφία κάτω: 
απεικόνιση 2 αντικριστών 
επίστυλων άρθρου 1 



 

 

 

 
 

Επίστυλο αστέρι, συνολικών διαστάσεων 1,00 Χ 1,10 μ. σε 

σκελετό αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με 

λαμάκι αλουμινίου τουλάχιστον 10*4mm  και να 

προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρεα 

συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα 

αλουμινίου πλάτους τουλάχιστον 15mm.  Να έχει δύο φωτεινά 

αστέρια τα οποία ντύνονται περιμετρικά με λευκή φωτεινή 

σωλήνα LED αρίστης ποιότητος, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 

13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο και στο κέντρο 

του έχει ένα διακοσμητικό αστέρι 44 cm διακοσμημένο 

εορταστικά.  

Η συνολική κατανάλωση να μην ξεπερνά τα 20,5 watt. Να 

ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου, να χρησιμοποιεί ρεύμα 

τάσης 220-240 Volt.  Να είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση 

CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 από τον 

κατασκευαστή του. 

 

 
  

Επίστυλο αστέρι, διαστάσεων 1,05 Χ 0,60 μ. σε σκελετό αλουμινίου. 

 Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με λαμάκι αλουμινίου 

τουλάχιστον 10*4mm  και να προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης – 

πλαίσιο στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα 

αλουμινίου πλάτους τουλάχιστον 15 mm.  

Έχει ένα φωτεινό αστέρι μέσα σε κλαδί με διπλή απόληξη (φωτογραφία 

επάνω αριστερά), τα οποία ντύνονται περιμετρικά με λευκή θερμή  

φωτεινή σωλήνα αρίστης ποιότητος, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 

χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο.  

Να έχει συνολική κατανάλωση έως 190 watt. Να ρευματοδοτείται μέσω 

καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου. Να χρησιμοποιεί 

ρεύμα τάσης 220 – 240 Volt.   

Nα είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με 

πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης  ποιότητας ISO 9001 από τον κατασκευαστή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 3: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΟ «ΑΣΤΕΡΙ  ΚΛΑΔΙ» 

Άρθρο 2: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΟ «ΤΡΙΠΛΟ ΑΣΤΕΡΙ» 

Φωτογραφία κάτω: απεικόνιση 2 
αντικριστών επίστυλων άρθρου 3 



 

 

 

 

 
 

Επίστυλο, συνολικών διαστάσεων 1,40 Χ 0,65 μ. σε σκελετό 

αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με λαμάκι 

αλουμινίου τουλάχιστον 10*4mm και να προσαρμόζεται σε 

σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρεα συγκολλημένου με 

καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα αλουμινίου τουλάχιστον 

15mm.  

Έχει ένα λευκό δεντράκι με διπλό λευκό φωτεινό αστέρι στην 

κορυφή (φωτογραφία αριστερά) τα οποία ντύνονται περιμετρικά 

με φωτεινή σωλήνα θερμού χρώματος LED αρίστης ποιότητος, 

εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες 

ανά μέτρο. Να έχει συνολική κατανάλωση έως 20,5 watt. Να 

ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 

μέτρου. Να χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 – 240 Volt.   

Nα είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με 

πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης  ποιότητας ISO 9001 από τον κατασκευαστή του. 

 

 

 

 

 
 

Επίστυλο, συνολικών διαστάσεων 1,20 Χ 0,90 μ. σε σκελετό 

αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με λαμάκι 

αλουμινίου τουλάχιστον 10*4mm και να προσαρμόζεται σε 

σκελετό στήριξης – πλαίσιο στέρεα συγκολλημένου με 

καλαίσθητες ενώσεις, από σωλήνα αλουμινίου τουλάχιστον 

15mm.  

Έχει έναν άγγελο με τρομπέτα (φωτογραφία αριστερά) ο 

οποίος ντύνονται περιμετρικά με θερμή φωτεινή σωλήνα LED 

αρίστης ποιότητος, εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, 

με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο. Να έχει συνολική κατανάλωση 

έως 20,5 watt. Να ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 

2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου. Να χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 – 

240 Volt.   

 

Nα είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με 

πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης  ποιότητας ISO 9001 

από τον κατασκευαστή του. 

 

 

 

 

Άρθρο 5: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΟ «ΑΓΓΕΛΟΣ» 

Άρθρο 4: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΟ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΑΚΙ» 



 

 

 

 
 

Επίστυλο συνολικών διαστάσεων 2,50 Χ 1,00 μ. σε σκελετό 

αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με λαμάκι 

αλουμινίου 12*4mm και να προσαρμόζεται σε σκελετό στήριξης – 

πλαίσιο στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από 

τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου 20mm.  

Έχει τέσσερα φωτεινά αστέρια μέσα σ’ ένα φωτεινό διπλό τόξο 

(φωτογραφία αριστερά) τα οποία ντύνονται περιμετρικά με λευκή 

θερμή  φωτεινή σωλήνα LED αρίστης ποιότητος, εξωτερικού 

χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο. 

Να έχει συνολική κατανάλωση έως 50 watt. Να ρευματοδοτείται 

μέσω καλωδίου καουτσούκ 2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου. Να 

χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 – 240 Volt.   

Nα είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με 

πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης  ποιότητας ISO 9001 από τον κατασκευαστή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επίστυλο συνολικών διαστάσεων 2,10 Χ 1,10 μ. σε σκελετό 

αλουμινίου. Το σχήμα του αντικειμένου να δίνεται με λαμάκι 

αλουμινίου 12*4mm και να προσαρμόζεται σε σκελετό 

στήριξης – πλαίσιο στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες 

ενώσεις, από τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου 20mm.  

Έχει πράσινο δέντρο με διπλό λευκό θερμό αστέρι στην 

κορυφή (φωτογραφία αριστερά), τα οποία ντύνονται 

περιμετρικά με φωτεινή σωλήνα LED αρίστης ποιότητος, 

εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι 

λαμπτήρες ανά μέτρο. Να έχει συνολική κατανάλωση έως 

75watt. Να ρευματοδοτείται μέσω καλωδίου καουτσούκ 

2x1mm, μήκους 1,5 μέτρου. Να χρησιμοποιεί ρεύμα τάσης 220 

– 240 Volt.   

Nα είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών 

με πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο 

Άρθρο 7: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΟ «ΕΛΑΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» 

Άρθρο 6: ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΣΤΥΛΟ «4 ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΕ ΤΟΞΟ» 



 

σύστημα διαχείρισης  ποιότητας ISO 9001 από τον κατασκευαστή του. 

 

 

 
 

 
 

Φωτεινή γιρλάντα  διαστάσεων 6 Χ 1,10 μ. σε σκελετό αλουμινίου. 

Κατασκευή σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο, στέρεα συγκολλημένο με καλαίσθητες ενώσεις, από 

τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου 25mm. Να αποτελείται από 300 μίνι λαμπτήρες τύπου ψείρας led 

6,5V/70mA (θερμό λευκό) επεκτεινόμενους, κατάλληλους για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε 

μορφή βροχής με δύο διπλά αστέρια στο ενδιάμεσο το σχήμα των οποίων να δίνεται με λαμάκι 

αλουμινίου 12Χ4mm και από φωτοσωλήνα led (θερμό λευκό) αρίστης ποιότητας, εξωτερικού 

χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο. Τα στοιχεία να είναι τοποθετημένα 

επάνω σε ειδική κατασκευή από αλουμίνιο για την εξασφάλιση της πιστότητας του σχεδίου αλλά 

και τη σταθερότητα από τις ανεμοπιέσεις.  Τα στοιχεία να είναι παράλληλα συνδεδεμένα μεταξύ 

τους και να καταλήγουν σε εύκαμπτο καλώδιο 2Χ1,5mm έτοιμο να συνδεθεί.  

Οι παροχές ρεύματος να φέρουν ικανοποιητική μόνωση για την τάση που προορίζονται. H συνολική 

κατανάλωση ρεύματος  να είναι έως 90 watt (max) στα 230 volt.  

Nα είναι κατασκευασμένη βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 

44 και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης  ποιότητας ISO 9001 από τον κατασκευαστή του. 

 

 

 
 

 
Φωτεινή γιρλάντα  διαστάσεων 4 Χ 1 μ. σε σκελετό αλουμινίου.  

Άρθρο 9: ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΙΡΛΑΝΤΑ  
«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ » 

Άρθρο 8: ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΙΡΛΑΝΤΑ  «ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ » 



 

Κατασκευή σε σκελετό στήριξης – πλαίσιο, στέρεα συγκολλημένου με καλαίσθητες ενώσεις, από 

τετράγωνη σωλήνα αλουμινίου 20mm και κάθετα λαμάκια. Περιμετρικά υπάρχει εξωτερικά λαμάκι 

αλουμινίου 12*4mm επενδεδυμένο με  φωτοσωλήνα led λευκού θερμού χρώματος, αρίστης 

ποιότητας. εξωτερικού χώρου, διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο και 

κατανάλωση έως 75watt. Nα είναι κατασκευασμένο βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με 

πιστοποίηση CE, στεγανότητα IP 44 και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης  ποιότητας ISO 9001 

από τον κατασκευαστή του. 

Στο σκελετό τοποθετείται τετράχρωμη εκτύπωση εξωτερικού χώρου, υψηλής ανάλυσης, σε 

μουσαμά οπίσθιου (backlite) φωτισμού με εορταστική παράσταση και λογότυπο του Δήμου Αγ. 

Παρασκευής (η μακέτα της φωτογραφίας είναι ενδεικτική, ο Δήμος θα επιλέξει σχέδιο, γραφικά και 

κείμενο  της επιλογής του).  

 

 

 
 

Φωτοσωλήνα led λευκού χρώματος διαστάσεων 5 μ., αρίστης ποιότητας. εξωτερικού χώρου, 

διαμέτρου 13 χιλιοστών, με 36 μίνι λαμπτήρες ανά μέτρο και κατανάλωση έως 20 watt, εύκαμπτη 

που θα τυλίγεται και θα στολίζει κολώνες ηλεκτροφωτισμού και κορμούς δέντρων. Nα είναι 

κατασκευασμένη βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών με πιστοποίηση CE και στεγανότητα IP 44. 

 

 
 
                                                         Αγία Παρασκευή,   03 / 11 / 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ 
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄  

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α’ 

 
 

Άρθρο 10: ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΙΡΛΑΝΤΑ  ΔΕΝΤΡΩΝ  &  ΣΤΥΛΩΝ 



 

 

    

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   
   
 
   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Αγία Παρασκευή,   03 / 11 / 2020 

 
ΜΕΛΕΤΗ:  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Προϋπολογισμός: 73.780,00 € με ΦΠΑ 24% 
 Α.Μ.  100/20 
 Κ.Α. 35.6236.04 
 CPV:  31527200-8  

με συμπληρωματικό κωδικό  
ΡΑ01-7«μίσθωση» 

 

 
Α/
Α 

 
Περιγραφή είδους 

Φωτεινού 
Διάκοσμου 

 
Ποσότητα 

(τεμ.) 

Τιμή 
Μονάδος 

(€) 

 
Δαπάνη 

(€) 

 
ΦΠΑ 

24% (€) 

 
Συνολική 
Δαπάνη 

(€) 

1 Φωτεινό επίστυλο 
«Αστέρια σε τόξο»  

90     95,00 8.550,00 2.052,00 10.602,00 

2 Φωτεινό επίστυλο  
«Τριπλό Αστέρι» 

90     95,00 8.550,00 2.052,00 10.602,00 

3 Φωτεινό επίστυλο  
«Αστέρι σε διπλό κλαδί» 

60           95,00 5.700,00 1.368,00 7.068,00 

4 Φωτεινή επίστυλο 
«Χριστουγεννιάτικο 
δεντράκι» 

60   100,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

5 Φωτεινό επίστυλο  
«Άγγελος» 

60   100,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

6 Φωτεινό επίστυλο 
«Τέσσερα αστέρια σε 
τόξο»  

35   220,00 7.700,00 1.848,00 9.548,00 

7 Φωτεινή επίστυλο 
«Έλατο Χριστουγέννων» 

40   220,00 8.800,00 2.112,00 10.912,00 

8 Φωτεινή Γιρλάντα 
«Έναστρος Ουρανός¨» 

10   350,00 3.500,00 840,00 4.340,00 

9 Φωτεινή Γιρλάντα 
«Χρόνια Πολλά – 

 Λογότυπο Δήμου Αγ. 
Παρασκευής» 

 

  2 

 

  350,00 

 

700,00 

 

168,00 

 

868,00 

10 Φωτεινή γιρλάντα 
Δέντρων - Στύλων 

        200     20,00 4.000,00 960,00 4.960,00 

Σύνολα         647  59.500,00 14.280,00 73.780,00 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ 
ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Α΄  

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ 
 ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α’ 



 

 

 
 
  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   
   
 
   
 
 
  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και  σε  

συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη μίσθωση. 

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και Ανάδοχος θα 

ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η σύμβαση, βάσει της προσφοράς του, ύστερα 

από την διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της μίσθωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
- Η μίσθωση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 
- του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ–147Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 
- του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ-114Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ-87Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
- του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ-45Α’/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις». 
- του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ-143Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
- του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ-74Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

- του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές). 

- του Ν.4013/2011(ΦΕΚ-204Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017(Φ.Ε.Κ.- 
1781Β’/23.5.2017). 

- του Π. Δ. 80/2016, (ΦΕΚ 145Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ:  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Προϋπολογισμός: 73.780,00 € με ΦΠΑ 24% 
 Α.Μ.  100/20 
 Κ.Α. 35.6236.04 
 CPV:  31527200-8  

με συμπληρωματικό κωδικό  
ΡΑ01-7«μίσθωση» 

 



 

 

- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ-112Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

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

- του Ν. 4555/2018 «….. Πρόγραμμα Κλεισθένης» 
 

ΑΡΘΡΟ 3: 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 
- Το συμφωνητικό 
- Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με συνημμένη την παρούσα μελέτη.  
- Η απόφαση κατακύρωσης 
- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων 
 
ΑΡΘΡΟ 4: 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση  

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

4.2 Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας: 

4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

(ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (A' 215). 

4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντος 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. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από 

τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικο- ασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η αθέτηση των 

υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά 

την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5: 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός επτά (7) ημερών, το αργότερο, από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, να έχει τοποθετήσει / εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των μισθούμενων 

ειδών στα σημεία της πόλης που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Τα είδη θα 

παραμείνουν τοποθετημένα έως την 10/01/2021 (που λήγει ο χρόνος της μίσθωσης), οπότε και ο 

ανάδοχος θα προβεί στην απεγκατάσταση και απομάκρυνση των ειδών από τους χώρους του Δήμου, 

χωρίς καμία άλλη διατύπωση. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 

Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ. 

Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 



 

 

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του εξοπλισμού που μισθώνεται, το κόστος μεταφοράς των 

ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Δήμου, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των  ειδών  καθώς 

και το κόστος τοποθέτησης / εγκατάστασης αυτού σε πλήρη  λειτουργία,  κάθε  απαιτούμενη  

δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών του 

εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Άρθρο 7: 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

 

Άρθρο 8: 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο 
που θα ορίζεται αναλυτικά στη σύμβαση. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση που αυτά δεν 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής ανεπάρκεια τους ή/ και 
βλάβης, εντός τριών ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη για την 
αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει και εγκαταστήσει τον στολισμό, τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9: 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν  έκδοσης  χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν 
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού  αριθμού  του  προϋπολογισμού του Δήμου, μετά 
την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την παραλαβή και εγκατάσταση των προμηθευόμενων ειδών, 
αλλά και τις λειτουργικές και ποιοτικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη από 
τον αρμόδιο επόπτη της υπηρεσίας και την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, 
εφόσον δεν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα ως άνω αναφερόμενα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο  οποίος  βαρύνει τον Δήμο. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 



 

 

α) 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων  της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της  Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 

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

Επίσης σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τύπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
Εγγύηση συμμετοχής: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό (%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α.. 
 
Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη της σύμβασης). Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 12 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 38 Ν. 
4412/2016. 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4  
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Επίσης η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο κατά τις διατάξεις του 
Ν. 3548/2007. 

 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου και 
συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.agiaparaskevi.gr. 

 

 

Άρθρο 13 

ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της σύμβασης και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων 
σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό 
του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά 
τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 
περιπτώσεις αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου κατά την τοποθέτηση του εξοπλισμού. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.agiaparaskevi.gr./


 

 

 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή φθορές των ειδών που οφείλονται ή 
προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, πανδημίες, ανωτέρα βία, 
τρομοκρατικές ενέργειες ή ενέργειες τρίτων και δεν υποχρεούται στην αντικατάστασή τους. 

 

 

Άρθρο 14 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του Ν. 

4412/2016. 

2. Καθώς η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής, να 

τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 

12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός 

της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 

προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 

παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

5. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων των υπό μίσθωση ειδών κατά την υποβολή των 

προσφορών. Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για το σύνολο ή  για μέρος  των υπό  μίσθωση  

ειδών σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει η εν λόγω επιτροπή. 

6. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη  προσφορά  για  μίσθωση  των  

ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση  ότι  στην 

προσφορά  του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών. 

7. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να μισθώσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ σε 

ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν 

εξαντληθεί,  ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής 

αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η μίσθωση του συνόλου 

των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Υπηρεσίας. 

8. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που έχει ορισθεί, 

σύμφωνα με τον τρόπο και   το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στο συμφωνητικό. 

9.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης 

της εκτέλεσης της σύμβασης, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κάθε στοιχείο σχετικό 

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα είδη στολισμού πληρούν τους όρους της παρούσας. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την μίσθωση, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση που 

αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής  

ανεπάρκειάς  τους, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε δαπάνη 

για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον ανάδοχο. Ο 



 

 

ανάδοχος δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή φθορές των ειδών που οφείλονται ή 

προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, πανδημίες, ανωτέρα βία, 

τρομοκρατικές ενέργειες ή ενέργειες τρίτων και δεν υποχρεούται στην αντικατάστασή τους. 

12. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 

νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

 
 Αγία Παρασκευή,   03 / 11 / 2020 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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