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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου     

Οικονομική Επιτροπή  Προυπ  49.999,78 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 

  Πηγή  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V] 

Τεχνική Υπηρεσία  Χρήση  2020 

Α.Μ.:32/2019 

CPV:44212321-5 

K.A.: 60.6262.01 
 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  6142/08-05-2020 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Οικονομική Επιτροπή διακηρύττει συνοπτικό  ανοικτό  διαγωνισμό με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  27,95§2α,121,117 του Ν4412/16 για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση της προμήθειας : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Προϋπολογισμού Δαπάνης    49.999,78 € ( με ΦΠΑ 24 %)  
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τις διαδικασίες του άρθρου 117 του Ν4412/16[ συνοπτικός διαγωνισμός]. 

 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση στάσεων/στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας 
στο ∆ήµο Ραφήνας-Πικερμίου , για την εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά τον 
δυνατόν µετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες.  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 44212321-5, 

 
 
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης[ μελέτη τεύχος οικ. Προσφοράς ΤΕΥΔ]  είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα του Δήμου www.rafina-pikermi.gr  
 

 Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Μη Κυβερνητική 
Αναθέτουσα Αρχή Υποτομέας Ο.Τ.Α., Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού/ Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από 
κεντρική αρχή αγορών. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 
• είτε   (α)   με   κατάθεσή   τους   στην   Επιτροπή   Διαγωνισμού: Δήμου Ραφήνας-

Πικερμίου 
• είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα  αρχή: Δήμος 

Ραφήνας-Πικερμίου (Υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού), 
•  είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας  αρχής: Δήμος 

Ραφήνας-Πικερμίου 
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (παρ.1 περ. α του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016). 

Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα06  μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η  28/05/2020  και  

ΑΔΑ: 632ΟΩ16-ΖΒΖ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.08 10:34:38
EEST
Reason:
Location: Athens



 

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Σελίδα 2 
 

2 

ώρα 10:00πμ 

H προμήθεια  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V        κατά το ποσό 
των  50.000,00      Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) 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 

I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και   

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων..  

  2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή. για την υποβολή προσφοράς..  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί  μέρους 
ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία προμήθειας  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

 
 Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
       Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
Ο  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης. 
 Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 
        Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία). 

Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της 
διακήρυξης. 

Ως Κριτήρια επιλογής και σε ότι αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.   

        Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  22/05/2020    η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις  
26/05/2020          

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε   ογδόντα [80]      ημέρες  από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου και η δέσμευση πίστωσης  έγινε με την υπ’ αρ.    απόφαση. 

       Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ραφήνας-Πικερμίου                       

            
Ο Δήμαρχος  

Ευάγγελος Μπουρνούς 
 

 
 

i Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο  121 ου ν. 4412/2016, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 
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