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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ
56η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ
ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 258/2021
Παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ
πποζθοπών ηος Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγωνιζμού πος αθοπά:
ΣΖΝ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ - ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖ TOY
ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ SMART CITIES, ΜΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ».

ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 1η ηνπ κελφο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ηνπ
έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 9.30 π.μ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ αιακίλνο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 19402/27-10-2021
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ αιακίλνο, πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία επηά (7) εθ ησλ ελλέα (9)
κειψλ ηεο.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΚΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΓΑΛΔΟ ΤΜΔΩΝ
ΒΑΚΑΛΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΛΑΪΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ
ΓΟΤΜΔΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ
ΓΚΙΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ

ΣΑΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ ΙΙΓΩΡΑ

πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε,
ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα εκεξήζηαο
δηάηαμεο πνπ αθνξά: Παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ πποζθοπών
ηος Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγωνιζμού πος αθοπά: ΣΖΝ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖ TOY ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ SMART CITIES, ΜΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ
ΑΛΑΜΗΝΑ».

ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη εηζήγεζή ηνπ ε νπνία έρεη σο εμήο:

Έρνληαο ππφςε:
α) Σελ ππ΄αξηζκ.110/25.05.2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ αιακίλαο
πνπ αθνξά: έγκπιζη ηηρ ςπ’ απιθμ. 71/2021 Μελέηηρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Σεσνικών Έπγων
ηηρ Π.Δ. Πειπαιώρ και Νήζων η οποία αθοπά: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη αςηομαηοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ ηλεκηποθωηιζμού κοινόσπηζηων σώπων και
εθαπμογέρ Smart Cities, με εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο Γήμο αλαμίναρ»,
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β) Σελ ππ΄αξηζκ.111/25.05.2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ αιακίλαο
πνπ αθνξά ηην εκσώπηζη εζόδων από ανηαποδοηικά ηέλη θωηιζμού για ηην
σπημαηοδόηηζη ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών με ηίηλο «Δνεπγειακή αναβάθμιζη αςηομαηοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ ηλεκηποθωηιζμού κοινόσπηζηων σώπων και
εθαπμογέρ Smart Cities, με εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο Γήμο αλαμίναρ»,
γ) Σελ ππ΄ αξηζκ. 107/ 06.07.2021 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιακίλαο,
δ) Σελ ππ΄ αξηζκ. 120/20.07.2021 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιακίλαο πνπ έρεη
δηαβηβαζηεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γ/ζε Αηηηθήο κε αξηζκφ πξση: 13311/28.07.2021 πνπ
αθνξά ηην εκσώπηζη εζόδων από ανηαποδοηικά ηέλη θωηιζμού για ηην σπημαηοδόηηζη
ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών με ηίηλο «Δνεπγειακή αναβάθμιζη - αςηομαηοποίηζη ηος
ζςζηήμαηορ ηλεκηποθωηιζμού κοινόσπηζηων σώπων και εθαπμογέρ Smart Cities, με
εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο Γήμο αλαμίναρ»,
ε) Σν ππ΄αξηζκ.793518/24.09.2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ έξγσλ Π. Δ. Πεηξαηψο &
Νήζσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ην νπνίν έρεη απνζηαιεί ε ππ΄ αξηζκ. 158/2021 κειέηε
ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε - απηνκαηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη εθαξκνγέο Smart Cities, κε εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο ζην Γήκν αιακίλαο», πξνυπνινγηζκνχ 12.628.452,03 € (πιένλ ΦΠΑ 24%) θαζψο
θαη ζρέδην Γηαθήξπμεο. Η παξνχζα κειέηε απνηειεί επηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 71/2021
κειέηεο, θαζψο κε ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4782/2021 (Α΄36) θαηαξγνχληαη δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147) θαη εθθηλεί ε εθαξκνγή άιισλ,
ζη). Σελ ππ’ αξηζκ. 233/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ αιακίλαο πνπ
αθνξά ζηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο ππ’ αξηζκ. 158/2021 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο
Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ. Πεηξαηψο θαη Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ηίηιν:
«Δνεπγειακή αναβάθμιζη - αςηομαηοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ ηλεκηποθωηιζμού
κοινόσπηζηων σώπων και εθαπμογέρ Smart Cities, με εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο Γήμο
αλαμίναρ» θαη ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ Γηαθήξπμεο Ηιεθηξνληθνχ Γηεζλνχο Αλνηρηνχ
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ζχκβαζε παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΠΤ) κε ηελ
νπνία νξίδνληαη: σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ε 11ε
Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 15.00 κ.κ. θαη σο εκεξνκελία θαη ψξα
απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε 15ε Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10.00 π.κ.,
δ). χκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα,
πξνβιέπεηαη ε αλάξηεζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην ΚΗΜΓΗ.
Λφγσ ηνπ φηη ε Γηαθήξπμε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, δελ αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ, φπσο
ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα,
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
ηην παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ ςποβολήρ πποζθοπών ηος
Γιεθνούρ Ανοισηού Γιαγωνιζμού με ηίηλο : «Δνεπγειακή αναβάθμιζη - αςηομαηοποίηζη
ηος ζςζηήμαηορ ηλεκηποθωηιζμού κοινόσπηζηων σώπων και εθαπμογέρ Smart Cities,
με εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο Γήμο αλαμίναρ», πξνθεηκέλνπ φινη νη ελδηαθεξφκελνη
νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2.1.3 ηεο νηθείαο
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Γηαθήξπμεο. πγθεθξηκέλα, ε παξάηαζε αθνξά ζηελ κε δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο ζην
ΚΗΜΓΗ.
Χρ νέα καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα ςποβολήρ πποζθοπών πποηείνεηαι η 13 η
Γεκεμβπίος 2021, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 15.00 μ.μ. και ωρ νέα ημεπομηνία και ώπα
αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών η 17η Γεκεμβπίος 2021, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα
13.00 μ.μ.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά
Η Οηθ. Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ, θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΜΟΦΧΝΑ

Δγκπίνει ηην παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ ςποβολήρ
πποζθοπών πος είναι η 13η -12-2021 ημέπα ΓΔΤΣΔΡΑ & ώπα Δλλάδαρ 15.00 , καθώρ και ηηρ
ημεπομηνίαρ και ώπαρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών πος είναι η 17η Γεκεμβπίος 2021,
ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 13.00, ηος Γιεθνούρ Ανοισηού Γιαγωνιζμού με ηίηλο :
«Δνεπγειακή αναβάθμιζη - αςηομαηοποίηζη ηος ζςζηήμαηορ ηλεκηποθωηιζμού
κοινόσπηζηων σώπων και εθαπμογέρ Smart Cities, με εξοικονόμηζη ενέπγειαρ ζηο Γήμο
αλαμίναρ», πξνθεηκέλνπ φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ
γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2.1.3 ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο πνπ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ
ΑΡ. ΠΡΧΣ: 18051/6-10-2021
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖ TOY ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ SMART CITIES, ΜΔ
ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ»
Ο ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Γηεζλή Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, πνπ ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία:
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27, ηνπ λ.4412/2016 (Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ, 2014/25/ΔΔ,
2014/23/ΔΔ), κε θξηηήξην Αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα, απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, πξνζθνξά,
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο Πνηφηεηαο – Σηκήο.
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ΠΤ γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, πξνθχπηεη απφ ηελ εμνηθνλφκεζε
ηεο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο ζηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα (12) εηψλ θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
15.659.280,52€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 12.628.452,03€ ΦΠΑ: 3.030.828,49€). Σν ζχλνιν ηεο πξνζδηνξηδφκελεο δαπάλεο γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο
Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο, θαιχπηεηαη απνιχησο απφ ηα εθαξκνδφκελα Αληαπνδνηηθά Σέιε ηνπ
Γήκνπ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ νηθεία Γηαθήξπμε σο θαη
ηα παξαξηήκαηά ηεο. Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΠΤ) δηέπνληαη απφ
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ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ.
(Θεζκηθφ πιαίζην παξ.1.4).
Η έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 158/2021 κειέηεο έγηλε κε ηελ αξίζκ.
233/2021 απφθ. Ο.Δ. , ελψ ε έγθξηζε παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ φπσο θαη ε θαηαιεθηηθή έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 258/2021 απφθ. Ο.Δ.
Ζμεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών είλαη ε 7η -10-2021 ημέπα ΠΔΜΠΣΖ
και ώπα 15:00
Καηαληκηική ημεπομηνία και ώπα ςποβολήρ πποζθοπών είναι η 13η -12-2021 ημέπα
ΓΔΤΣΔΡΑ & ώπα Δλλάδαρ 15.00
Ζμεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών είναι η 17η Γεκεμβπίος 2021, ημέπα

Παπαζκεςή και ώπα 13.00 μ.μ.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(ΔΗΓΗ)

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο.
Σα έγγξαθα ηεο χκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΟΠ Δ..Η.ΓΗ.. θαη
www.salamina.gr
Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ
Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΗΓΗ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθή Πχιε
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη
ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016.
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε Δλψζεσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε:
α. θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β. θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ. ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ
κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ. ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο
νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο
κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη
ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο ηεο Έλσζεο.
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ
Φνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη
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απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο
αλαηεζεί ε ζχκβαζε.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
Σο Πεπιεσόμενο Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά», πεπιέσει επί ποινή
αποκλειζμού, όζα αναθέπονηαι ζηο άπθπ. 2.4.3. ηηρ οικείαρ διακήπςξηρ.
Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 252.569,04 € ήηοι 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ην ΦΠΑ κε
ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηελ θα
ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΜΟΤΡΚΑΙΓΟΤ ηει. 2131601662 email: natasamour@gmail.com θαη ηνλ θ.
ΣΑΤΡΟ ΒΔΪΟΓΛΟΤ ηει. 6944445541, email: stavrosveio@gmail.com
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