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ΘΕΜΑ: “Προμήθεια σημαιών και ειδών σημαιοστολισμού για παρελάσεις , με σκοπό την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου”

CPV:37451340-9 Εξοπλισμός Σημαιών
18REQ003841815 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με  την 4044/34493/16-10-2018(ΑΔΑ:Ψ31ΦΩ93-5ΥΜ) Απόφαση
του Δημάρχου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προμήθειας σημαιών και
ειδών σημαιοστολισμού για παρελάσεις, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Διονύσου», ο Δήμος θα προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018  (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με
κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση και τη σύναψη σύμβασης  για την προμήθεια σημαιών
και ειδών σημαιοστολισμού για παρελάσεις , με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
Διονύσου, και της 6/12-10-2018 Τεχνικής περιγραφής που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το
Τμήμα  Προμηθειών του  Δήμου  Διονύσου,  η  οποία  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο  Δήμος  Διονύσου  πρόκειται  να  προχωρήσει  στην  προμήθεια  σημαιών  και  ειδών
σημαιοστολισμού για παρελάσεις, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου 

Τα προς προμήθεια είδη  περιλαμβάνουν τα εξής είδη:
Σημαίες Ελληνικές 
Γιρλάντες Ελληνικές
Θυρεούς Πόλεως  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται όλα τα είδη της προμήθειας, θα πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας. Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να αποτελούνται από συστατικά υψηλών προδια-
γραφών και χαρακτηριστικών όπως υφάσματα υψηλής αντοχής, ανεξίτηλες βαφές, θα συνοδεύ-
ονται από βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για απαλλαγή αυτών από επικίνδυνες
και τοξικές ουσίες, νήματα μεγάλης ανθεκτικότητας και κρίκους 'παντός καιρού' και εμφανίζουν
τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

1.Γιρλάντα Ελληνική 12 μ 
Γιρλάντα ελληνική 12μ μήκος, 25*50 εκ. από ύφασμα πολυεστερικό τρίκλωνο 115 gr εγγυη-
μένης ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα.  Περιλαμβάνει περίπου 24τμχ.
2. Γιρλάντα εκκλησιαστική 12μ  

1



Γιρλάντα Εκκλησιαστική 12μ μήκος, 25*50 εκ. από ύφασμα πολυεστερικό τρίκλωνο 115 gr εγ-
γυημένης ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα. 
 Περιλαμβάνει περίπου 24τμχ.
3. Σημαία Ελληνική 120x200 cm 
Σημαία ελληνική 120x200 cm, από ύφασμα τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης ποιότητας με αμε-
τάβλητα χρώματα. 
4. Σημαία Ελληνική 135x90 cm 
Σημαία ελληνική 135x90 cm, από ύφασμα  τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης ποιότητας με αμε-
τάβλητα χρώματα.
5.Σημαίες θυρεών 45*75 με ιστό 90εκ.
Σημαίες θυρεών 45*75 με ιστό 90εκ με την ελληνική σημαία  τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης
ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα. 

Η αναφορά στις ανωτέρω διαστάσεις και βάρη είναι ενδεικτική και θα γίνουν δεκτές προσφορές
με απόκλιση ±5%. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(τεμ.)

ΤΙΜ.ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1 Γιρλάντα Ελληνική 12 μ
25*50εκ.

50 14,00 700,00

Γιρλάντα Εκκλησιαστική
12 μ 25*50εκ.

10 14,00 140,00

2. Σημαία Ελληνική 120x200
cm

25 13,00 325,00

3. Σημαία Ελληνική 135x90
cm

35 8,15 285,25

4. Σημαίες θυρεών 45*75 με
ιστό 90εκ

15 9,00 135,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.585,25
Φ.Π.Α. (24%) 380,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.965,71

Ολογράφως: χίλια εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος περαίωσης της προμήθειας καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την υπογραφή της σχετι-
κής σύμβασης.

Ως  εκ  τούτου,  προσκαλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο  για  την  κατάθεση  των  αναγκαίων
δικαιολογητικών  και  προσφοράς  (παρουσιάζονται  ακολούθως)  σε  σφραγισμένο
φάκελλο, έως τις 22/10/2018  και μέχρι ώρα 12:00 μ.μ.  στο πρωτόκολλο του Δήμου
Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 &
96 του  Ν.4412/2016 )

 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου
εκπροσώπου  στην  οποία  να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και  να
δηλώνεται ότι, μέχρι και  την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός
φορέας 

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε  πλήρη  γνώση  της μελέτης,  η  οποία  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της

παρούσης.
 Η  συμμετοχή  του  δε  δημιουργεί  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  τα

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό

και  το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει  να σχετίζεται  με το
αντικείμενο  της  πρόσκλησης  .  Η  μή  συνάφεια  θα  οδηγεί  σε  αποκλεισμό  του
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συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών).

 3. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί
με την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί  Υπεύθυνη Δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία
θα  αναγράφονται  τα  στοιχεία  της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και  θα  δηλώνεται  ότι  τα
δικαιολογητικά  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ  θα  προσκομιστούν  με  την  πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

 4. Τεχνική προσφορά
 5. Οικονομική προσφορά. 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά  τη  διαδικασία  υπογραφής  τη  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοι-
χείων θα θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυ-
ρώσεις. Η μη ανταπόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητού-
μενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στα  άρθρα  203,  218  και  219  του
ν.4412/2016

Συνημμένα:
1. Η  4044/34493/16-10-2018(ΑΔΑ:Ψ31ΦΩ93-5ΥΜ) Απόφαση  του  Δημάρχου

Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προμήθειας  σημαιών και
ειδών σημαιοστολισμού για παρελάσεις, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου Διονύσου»,

2. Η 6/2018 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

  
Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           Άγιος Στέφανος, 12/10/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                          Αριθμ. Μελέτη  6/2018
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                    
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς CPV: 37451340-9 Εξοπλισμός Σημαιών
Τηλέφωνο: 2132030623                                        Κ.Α. 10.6691 «Προμήθεια ειδών FAX: 
2132030630 σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων» 
email: milonas  @  dionysos  .  gr             
                  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική  έκθεση  αφορά στην προμήθεια  σημαιών  και  ειδών  σημαιοστολισμού για
παρελάσεις , με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου 

Τα προς προμήθεια είδη  περιλαμβάνουν τα εξής είδη:
Σημαίες Ελληνικές 
Γιρλάντες Ελληνικές
Θυρεούς Πόλεως  

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  των  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.965,71€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Διονύσου
από τον Κ.Α.  10.6671 με  τίτλο «Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων» του
προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018. Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 με διενέργεια απευθείας ανάθεσης.

Το CPV: 37451340-9 Εξοπλισμός Σημαιών 

Ισχύουσες διατάξεις:

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

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

 7. του ν. 4314/2014 (Α'  265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α'  267) «Διαχείριση, έλεγχος και  εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 8. N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου
οργάνωσης και  λειτουργίας  των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις  για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.
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 9. του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 10. του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και  ειδικότερα  τις
διατάξεις του άρθρου 1, 

 11. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην  Οδηγία  2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 12. του  ν.  4129/2013  (Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό
Συνέδριο»

 13. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

 14. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 15. του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 16. του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ.  11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών

 17. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 18. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 19. του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και
Πολιτιστικά Θέματα”, 

 20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”, 

 21. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 22. της με αρ.  57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του
Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται  ρητά ή  απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Ο συντάκτης Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Η Διευθύντρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Χαράλαμπος Μυλωνάς Δήμητρα Κεϊσίδου Βασιλική Φλώρου
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται όλα τα είδη της προμήθειας, θα πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας. Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να αποτελούνται από συστατικά υψηλών προδια-
γραφών και χαρακτηριστικών όπως υφάσματα υψηλής αντοχής, ανεξίτηλες βαφές, θα συνοδεύ-
ονται από βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για απαλλαγή αυτών από επικίνδυνες
και τοξικές ουσίες, νήματα μεγάλης ανθεκτικότητας και κρίκους 'παντός καιρού' και εμφανίζουν
τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

1.Γιρλάντα Ελληνική 12 μ 
Γιρλάντα ελληνική 12μ μήκος, 25*50 εκ. από ύφασμα πολυεστερικό τρίκλωνο 115 gr εγγυη-
μένης ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα.  Περιλαμβάνει περίπου 24τμχ.
2. Γιρλάντα εκκλησιαστική 12μ  
Γιρλάντα Εκκλησιαστική 12μ μήκος, 25*50 εκ. από ύφασμα πολυεστερικό τρίκλωνο 115 gr εγ-
γυημένης ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα. 
 Περιλαμβάνει περίπου 24τμχ.
3. Σημαία Ελληνική 120x200 cm 
Σημαία ελληνική 120x200 cm, από ύφασμα τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης ποιότητας με αμε-
τάβλητα χρώματα. 
4. Σημαία Ελληνική 135x90 cm 
Σημαία ελληνική 135x90 cm, από ύφασμα  τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης ποιότητας με αμε-
τάβλητα χρώματα.
5.Σημαίες θυρεών 45*75 με ιστό 90εκ.
Σημαίες θυρεών 45*75 με ιστό 90εκ με την ελληνική σημαία  τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης
ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα. 

Η αναφορά στις ανωτέρω διαστάσεις και βάρη είναι ενδεικτική και θα γίνουν δεκτές προσφορές 
με απόκλιση ±5%. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της ποσότητας 
κάθε είδους του ενδεικτικού προϋπολογισμού ξεχωριστά. 

Ο συντάκτης Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Η Διευθύντρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Χαράλαμπος Μυλωνάς Δήμητρα Κεϊσίδου Βασιλική Φλώρου
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(τεμ.)

ΤΙΜ.ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1 Γιρλάντα Ελληνική 12 μ
25*50εκ.

50 14,00 700,00

Γιρλάντα Εκκλησιαστική
12 μ 25*50εκ.

10 14,00 140,00

2. Σημαία Ελληνική 120x200
cm

25 13,00 325,00

3. Σημαία Ελληνική 135x90
cm

35 8,15 285,25

4. Σημαίες θυρεών 45*75 με
ιστό 90εκ

15 9,00 135,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.585,25
Φ.Π.Α. (24%) 380,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.965,71

Ολογράφως; Χίλια εννιακόσα εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά. 

Ο συντάκτης Η Προϊσταμένη
Τμήματος Προμηθειών

Η Διευθύντρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών

Χαράλαμπος Μυλωνάς Δήμητρα Κεϊσίδου Βασιλική Φλώρου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
-  Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια
Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.)  ή  τις  αντίστοιχες  δημοσιεύσεις  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Γ.Ε.Μ.Η  (άρθρο 2  του  Ν.
4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης
της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της
Εταιρείας στη συγκεκριμένη διαδικασία. 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νο-
μικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγ-
γράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του,
η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις
μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοι-
κούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού
οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο
αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτω-
ση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές
που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016)

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύνα-
μου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επι-
κουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκα-
θάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότη-
τες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. 
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις πε-
ριπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορ-
κη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρ-
μόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,  επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παρα-
πάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α'188).
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