
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ 
Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  
                                     
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           
        Αριθμ. 9  / 2012 
                 Αριθ. πρωτ. 181 / 02-03-2012  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 3/2012 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Στη Φιλοθέη σήμερα, την πρώτη (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης 
- Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) 
και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) 
μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11) μέλη, και ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής  - 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Δουνδουλάκη Ελένη   

Κοντολέων Στυλιανός  

Χαροκόπος Παντελής   

Χατζηβασιλείου Μυρένα  

Γαλάνης Δημήτριος  

Καρέλλας Παναγής  

Ρέγγος Ιωάννης  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του 
Δήμου, Ιωάννα Χιώτη.  
 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα μόνο: 
 
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης για επανάληψη διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την παραγωγή 
πληροφοριακών εντύπων της επιχείρησης, έτους 2012. Εγκριση τεύχους 
διακήρυξης.  
 
Επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ανέφερε τα εξής:  
Σύμφωνα με την με αριθμό 4/2012, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης, προκυρήχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου 
σχετικά με την παραγωγή πληροφοριακών επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για το έτος 2012  
 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών μετά από σύγκληση της την 29η Φεβρουαρίου 2012 προτείνει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. τη ματαίωση και επανάληψη του 
διαγωνισμού. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το από 29/2/2012 πρακτικό της επιτροπής αναφέρονται τα 
ακόλουθα:  
«Η επιτροπή, αποτελούμενη από τους:  
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη - Αντιπρόεδρο,  
Γαλάνη Δημήτριο - Μέλος,  
Ρέγγο Ιωάννη - Μέλος,  
 
διαπιστώνει καταρχήν τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο Διαύγεια, 
στην ημερήσια εφημερίδα ΕΣΤΙΑ ημ/νίας 18/02/2012,  καθώς και στην ιστοσελίδα 
της ΔΗΚΕΦΙΨ www.dikefips.weebly.com έως την οριζόμενη ημερομηνία, 23η 
Φεβρουαρίου 2012, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:00. 
Σε συνέχεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος διακήρυξης, προχώρησε στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών των τεσσάρων (4) συνολικά υποψηφίων 
αναδόχων και απεφάνθη ως ακολούθως:  

1. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες, λόγω απόκλισης από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης οι προσφορές των:   
Α) Κ.ΠΛΕΤΣΑΣ - Ζ. ΚΑΡΔΑΡΗ Ο.Ε.                                                                                 
Χαρ. Τρικούπη 107 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ 16777   ΤΗΛ. 210 3820148, 

 
Β) ADJUST LANE                                                                                               
AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 35 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231   ΤΗΛ. 210 7489488 

 
Αιτιολογία απόρριψης: Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα με 
το Κεφάλαιο 2 (δικαιολογητικά συμμετοχής), η υπεύθυνη δήλωση  με αύξοντα 
αριθμό 1, δεν ισχύει μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους (23/02/2012) 
εφόσον πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερη ημερομηνία (22/2/2012).  

2. Απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, λόγω απόκλισης από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου:   
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Α) ΧΡΩΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕ                                                                                 
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 6 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ 16777   ΤΗΛ. 210 9953463 
Αιτιολογία απόρριψης: Δεν κατατέθηκε Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό όπως αυτό απαιτούνταν από τους όρους της διακήρυξης.  

 
3. Αποδέχεται τη συμμετοχή του υποψηφίου Ανάδοχου  

 
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ                                                                              
ΦΕΙΔΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ 10678   ΤΗΛ. 210 3813109, 
εφόσον πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 
Σε συνέχεια, αφού γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε τις αγοράς που να 
επιβεβαιώνονται με παραστατικά, «ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται 
υποχρεωτικά» όπως ρητά αναφέρεται στο Κεφαλαιο 4 παρ.5 της διακήρυξης. 
 
Ως εκ τούτου, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, δεν προχώρησε σε 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, επέστρεψε τις εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων: 
Κ.ΠΛΕΤΣΑΣ - Ζ. ΚΑΡΔΑΡΗ Ο.Ε. 
ADJUST LANE  
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ                                                                                                                                
 
και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. τη ματαίωση και 
επανάληψη του διαγωνισμού.» 
 
Σε συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στη διάθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης, ιδίων τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.   

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του  
 την εισήγηση του προέδρου,  
 το από 29-02-2012 πρακτικό της επιτροπής  διενέργειας του διαγωνισμού, 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
 τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ 2  και το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως 

ισχύει  
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών 
 το Άρθρο 6 της Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχος Β’)  
 τον κανονισμό αναθέσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της 

επιχείρησης,  
 
AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την έγκριση του από 29-02-2012 πρακτικού της επιτροπής  διενέργειας του 
διαγωνισμού, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
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2. Την έγκριση της επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου σχετικά με την παραγωγή πληροφοριακών εντύπων της 
επιχείρησης, έτους 2012, την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012.  

3. Την έγκριση του τεύχους διακήρυξης ίδιων τεχνικών προδιαγραφών και  
ενδεικτικού προϋπολογισμού, ως ακολούθως : 

 
ΔΗΜΟTIKH ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ) 
 
Βεκιαρέλλη 11 
15237  ΦΙΛΟΘΕΗ 
Τηλ. 210-6834550, 6753797 
Τηλ/πία: 210- 6816761 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. 0002/2012 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 179/01.03.2012 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ, ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η ΔΗΚΕΦΙΨ κατόπιν της 
ματαίωσης του προηγούμενου διαγωνισμού λόγω της μη ύπαρξης 
συγκριτικών στοιχείων τιμών, εφόσον μία μόνο προσφορά έγινε αποδεκτή, 
προκηρύσσει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμό με έγγραφες 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παραγωγή πληροφοριακών 
επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης 
–Ψυχικού για το έτος 2012. 

2. Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 
3. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των  

45.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
της ΔΗΚΕΦΙΨ έτους 2012. 
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4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 7η Μαρτίου 2012, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 
12:30, στα γραφεία της ΔΗΚΕΦΙΨ, Βεκιαρέλη 11, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ,  τηλ. 
210 6834550 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το 

θέμα της παρούσης. 
 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
 Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της 

παρούσης. 
6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) 

ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
7. Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως μη αποδεκτές  (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 
8. Χρόνος υλοποίησης του έργου 

Η Διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημέρα ανακοίνωσης του 
αναδόχου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 

9. Τόπος, Χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία της ΔΗΚΕΦΙΨ, 
ιδιοχείρως από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο αυτού έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  
Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις 
προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 12:30. Οι προσφορές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

10. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, θα διενεργηθεί 
στα γραφεία της ΔΗΚΕΦΙΨ, μία ώρα μετά τη λήξη της υποβολής των 
προσφορών, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 7η 
Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.  

11. Δικαίωμα συμμετοχής & Νομική μορφή των διαγωνιζομένων 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
β) συνεταιρισμοί 
γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

12. Κριτήριο κατακύρωσης 
Η οικονομικότερη πρόταση, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης  

13. Δημοσιοποίηση της διακήρυξης 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε μια ημερήσια εφημερίδα  
καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΗΚΕΦΙΨ www.dikefips.weebly.com 

14. Πληροφορίες και τόπος παραλαβής των διακηρύξεων 
¨ Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 - 13:30) στα γραφεία της 
ΔΗΚΕΦΙΨ Βεκιαρέλη 11, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ,  τηλ. 210 6834550, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της ΔΗΚΕΦΙΨ, www.dikefips.weebly.com 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η ΔΗΚΕΦΙΨ, στα πλαίσια των ενεργειών της για επικοινωνία με τους Δημότες και 
την προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας του Δήμου, αναθέτει στoν ανάδοχο:  
Την παραγωγή πληροφοριακών επικοινωνιακών εντύπων της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για το έτος 2012 και συγκεκριμένα:  
Α. Την παραγωγή εντύπου – περιοδικού γενικής ενημέρωσης (στο εξής «Παράθυρο» 
ή «Παράθυρο στο Δήμο») με σύνολο 5 (πέντε) τευχών για το 2012. 
Για κάθε τεύχος, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την ΔΗΚΕΦΙΨ τα τελικά 
ηλεκτρονικά αρχεία  και προχωρεί στην παραγωγή και την παράδοση εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου και στο χώρο που θα του υποδεικνύεται, 16.000 αντιτύπων 
του εντύπου «Παράθυρο»  με τις  προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω και 
συσκευασμένα ανά τεμάχιο σε σακούλα.  
Στη σακούλα συσκευασίας, θα μπορούν να φιλοξενηθούν ένα ή περισσότερα ένθετα, 
που θα πρέπει να παραδίνονται εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους  
Τη διανομή του εντύπου αναλαμβάνει η ΔΗΚΕΦΙΨ με δικά της μέσα.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 23 x 33cm   
ΣΕΛΙΔΕΣ 48  
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4χρωμία 
ΧΑΡΤΙ γραφής 80g 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Καρφίτσα  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ σε σακούλα ή με συρρίκνωση 
Χρόνος παράδοσης από την παραλαβή των αρχείων: 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες. 
     
B. Την παραγωγή εντύπου μηνιαίου ενημερωτικού εντύπου για τα πολιτιστικά του 
δήμου (στο εξής «ΕΝ ΔΗΜΩ»), με σύνολο 8 (οχτώ) τευχών για το 2012. 
Για κάθε τεύχος, ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την ΔΗΚΕΦΙΨ τα τελικά 
ηλεκτρονικά αρχεία  και θα προχωρεί στην παραγωγή και την παράδοση εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου και στο χώρο που θα του υποδεικνύεται, 16.000 αντιτύπων 
του εντύπου «ΕΝ ΔΗΜΩ»  με τις  προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω.  
Τη διανομή του εντύπου αναλαμβάνει η ΔΗΚΕΦΙΨ με δικά της μέσα.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΕΝ ΔΗΜΩ» 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 10,5 Χ 28 cm   
ΣΕΛΙΔΕΣ 16  
ΕΚΤΥΠΩΣΗ 4χρωμία 
ΧΑΡΤΙ γραφής 80 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Καρφίτσα  
 
Χρόνος παράδοσης από την παραλαβή των αρχείων: 4 (τέσσερεις) εργάσιμες ημέρες. 
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Για 5 τεύχη από το έντυπο «ΠΑΡΑΘΥΡΟ»  και 8 τεύχη από το έντυπο «ΕΝ ΔΗΜΩ» 
με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, 
καθορίζεται αρχικός συνολικός  προϋπολογισμός έως €45.000 συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  
Με την παράδοση κάθε τεύχους, ο ανάδοχος  θα εκδίδει προς την ΔΗΚΕΦΙΨ το 
σχετικό τιμολόγιο, σύμφωνα με την ανάλυση της οικονομικής του προσφοράς.  
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Ειδικά για το έντυπο «ΠΑΡΑΘΥΡΟ»  και για την περίπτωση φιλοξενίας ενθέτων, δεν 
προβλέπεται επιπλέον επιβάρυνση για τη ΔΗΚΕΦΙΨ. Τυχόν αυξημένο κόστος 
συσκευασίας, θα βαρύνει την εταιρία διαχείρισης των διαφημίσεων του εντύπου και 
τον διαφημιζόμενο. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό Φάκελο με 
την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο υποψήφιος καταθέτει όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία όπως περιγράφονται : 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του Ν. 1599/1986, συμφώνως προς τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 118/07, με θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνει μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς του (ή στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, έως την ημέρα 
της επί αποδείξει ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς του): 

 ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

 ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης  

 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

 ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με το 
ειδικό επάγγελμα του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι και την 
ημερομηνία υπογραφής της δηλώσεώς του. 

 ότι διαθέτει πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας, 
σύμφωνα  με το Ν.3688/2008. 

 

Επιπλέον για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του Ν. 1599/1986,  
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση 
για έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση ότι πρόκειται να του κατακυρωθεί ο 
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διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, το άρθρο 8 και το άρθρο 20 
του Ν. 118/2007. 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
 άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
στην οποία θα δηλώνει ότι: 
α. δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
β. δεν έχει αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται 
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
 

4. Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος 
συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο του. 
 

5. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. 
 ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία 
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή της εταιρίας ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 
 

6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, ανερχόμενη στο 5% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού (45.000Χ5%=2.250€) 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί  
(α) Στην περίπτωση μη κατακύρωσης του υποψηφίου ως  αναδόχου, την επόμενη 
εργάσιμη από την ημέρα  κατακύρωσης του αναδόχου,  
(β) Στην περίπτωση  κατακύρωσης του υποψηφίου ως  αναδόχου, την επόμενη 
εργάσιμη από την παράδοση του 1ου  τεύχους,  του πρώτου από τα 2 έντυπα που θα 
παραδοθεί.  
  
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής 
ή σύμφωνα με το ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α΄ 290), σε σφραγισμένο φάκελο, τα πιο κάτω 
δικαιολογητικά ανά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται δημόσια 
μετά από έγγραφη ειδοποίηση.  

Για όσα από τα δικαιολογητικά υπάρχει σχετική από το νόμο δυνατότητα, ο 
υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση τους με 
σχετική αίτηση προς τη ΔΗΚΕΦΙΨ. 
α) Έλληνες πολίτες 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 
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κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πιστοποίησης για Σύστημα Διαχείρισης 
ποιότητας, από τον αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης. 
 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
β) Αλλοδαποί 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
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διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση. 
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ένορκη Βεβαίωση δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι 
εγκαταστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) Έλληνες Πολίτες και (β) 
Αλλοδαποί αντίστοιχα.  
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
 
 Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
δ) Συνεταιρισμοί 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, της παρ. 1 
του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον 
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και 
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της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) 
του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 

ε) Ενώσεις Προμηθευτών/Κοινοπραξίες 
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/αλλοδαπό, νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 
 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο  
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου 
ανάδοχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η 
υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 
συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως 
έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι 
μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν ταχυδρομικά επί αποδείξει τις προσφορές τους 
μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 
ήτοι την 6η Μαρτίου 2012 και ώρα 12:30 στα γραφεία της ΔΗΚΕΦΙΨ  

 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Επί ποινή αποκλεισμού για το αντίθετο, οι προσφορές υποβάλλονται 
δακτυλογραφημένες, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής 
και αποσφράγισης προσφορών. 

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει εξωτερικά να αναγράφονται ευκρινώς: 
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: «ΔΗΚΕΦΙΨ, 
Βεκιαρέλη 11, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ,  τηλ. 210 6834550 
 Ο αριθμός της διακήρυξης 0002/2012 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την  7η Μαρτίου 2012 
 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
Εντός του φακέλου: 
α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
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μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
 
β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει το κείμενο της οικονομικής 
προσφοράς στο οποίο θα αναφέρονται: 

 Επανάληψη των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές αναφέρονται στην 
διακήρυξη 

 Συνολικό ποσό προτεινόμενης χρέωσης (χωρίς και με ΦΠΑ) αριθμητικώς και 
ολογράφως, για το σύνολο του έργου (5 τεύχη του εντύπου «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» & 
8 τεύχη του εντύπου «ΕΝ ΔΗΜΩ») 

 Αναλυτική χρέωση ανά τίτλο και ανά τεύχος  για κάθε έντυπο (χωρίς και με 
ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως.  

 (Επισημαίνεται ότι το έντυπο «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» επιβαρύνεται με μειωμένο 
ΦΠΑ 6,5%, ενώ το «ΕΝ ΔΗΜΩ», κανονικά με ΦΠΑ 23%) 

 Το ποσοστό της έκπτωσης που αφορά το σύνολο της προσφερόμενης τιμής 
για 5 τεύχη από το έντυπο «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» και 8 τεύχη από το έντυπο «ΕΝ 
ΔΗΜΩ», συγκρινόμενο προς τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του έργου 
(45.000€). 

 
γ) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η 
τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
Όλες οι τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει 
στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν 
της στιγμής της κατάθεσης της προσφοράς. 
Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 
συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, 
δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών 
χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον προσφέροντα, να αναφέρει σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό 
των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους. 
 
3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους Ανάδοχους επί εξήντα (60) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι 
διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/07 και αποδεχθούν την παράταση, οι 
προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 
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διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου 
ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
μη αποδεκτές (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζει ( μία ώρα μετά τη 
λήξη της υποβολής των προσφορών, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
ήτοι την 7η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30).  
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Στην διαδικασία αποσφράγισης  

1. Αποσφραγίζεται ο κεντρικός φάκελος της προσφοράς κάθε υποψηφίου 
2. Ανοίγεται  ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβολής κάθε υποψηφίου, τα 

οποία καταγράφονται, σφραγίζονται και υπογράφονται από την επιτροπή και 
κατόπιν τοποθετούνται σε νέο φάκελο για λεπτομερή έλεγχο.  

3. Σε περίπτωση εντοπισμού εξ αρχής ελλείψεων, η υποβολή απορρίπτεται 
αμέσως ως ανεπαρκής.  

4. Τέλος ανοίγονται και οι οικονομικές προσφορές. Επιβεβαιώνεται η απόλυτη 
συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και  οι αντίστοιχες 
τιμές τοποθετούνται στον σχετικό συγκριτικό πίνακα, από όπου και  
προκύπτει ο υποψήφιος για κατακύρωση ανάδοχος . 

5. Μετά την λεπτομερή αξιολόγηση της επάρκειας των δικαιολογητικών ο 
υποψήφιος για κατακύρωση ως ανάδοχος του διαγωνισμού, καλείται να 
καταθέσει εντός 20 ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και κατόπιν ανακηρύσσεται επισήμως 
«ανάδοχος» 

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανεπάρκειας του υποψήφιου στην διαδικασία 
αυτή, καλείται να αναπληρώσει τη θέση ο δεύτερος στην κατάταξη με βάση 
τον πίνακα αξιολόγησης, κ.ο.κ.  
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κατά την αξιολόγηση, επικρατεί η προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος 
(μεγαλύτερη έκπτωση από το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού). 
 
3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο των προσφορών, 
θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Προσφορές που δεν πληρούν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, 
αποκλίσεις από τους ουσιώδες όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από 
το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του ανωτέρω άρθρου 
για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της 
προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών υποβάλλονται με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών 
προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/ Α/97). 
 
5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από 
την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/07. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που 
προσφέρει την αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την 
αμέσως επόμενη οικονομικότερη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους 
υποψηφίους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος 
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι 
οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007  

 
Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο 
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε 
προηγούμενων διαγωνισμών είτε τις αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, 
ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 
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Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και με διαπραγμάτευση της τιμής. 
 
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης, υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη σύμβαση, κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα 
διακήρυξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της 
προσφοράς του αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η 
οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη της ΔΗΚΕΦΙΨ 
και του Αναδόχου. 
 
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, 
βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός. 

Με την παράδοση κάθε τεύχους ο Ανάδοχος  εκδίδει σχετικό τιμολόγιο προς την 
ΔΗΚΕΦΙΨ και προγραμματίζεται η αντίστοιχη πληρωμή, βάσει των νομίμων 
δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο 

φορολογικής ενημερότητας, ειδική εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη 
αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.). 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να 
μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: 
α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε, Απόσπασμα Πρακτικών 
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια 
είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους 
πρόσωπα. 
β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών 
(Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε. ) 
1. Το τελευταίο καταστατικό και 
2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει 
μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία. 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες από το νόμο προβλεπόμεμες κρατήσεις  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΗΚΕΦΙΨ. 

 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου» και του Ν. 2741/99. 

Η ΔΗΚΕΦΙΨ διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να 
προβεί, ανάλογα με τις ανάγκες της σε αυξομείωση των ποσοτήτων με αντίστοιχη 
αυξομείωση κόστους. Η μείωση, ή αύξηση μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 
10% με αναλογική μείωση ή αύξηση του αντίστοιχου κόστους. Η διαφοροποίηση της 
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παραδοτέας ποσότητας θα γίνεται ταυτόχρονα με την παράδοση των προς εκτύπωση 
αρχείων. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως από την αρμόδια 
υπηρεσία.  
Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
Η ΔΗΚΕΦΙΨ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και της ΔΗΚΕΦΙΨ από 
τη σύμβαση που θα υπογραφεί θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών, τα 
οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 
 

3. Η αντίστοιχη δαπάνη ,  θα βαρύνει αντίστοιχα τον προϋπολογισμό έτους 2012  
     (κωδ. 4.4.3. ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού η    
      οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης της (κωδ. 1.8.) 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2012 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 
συνεδρίασης. 
Τα μέλη του Δ.Σ. θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία της επόμενης Συνεδρίασης 
τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. 
 
 
Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 
και υπογράφεται το  το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 
 
Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ               
H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       
 
Τα μέλη                   Α. ΓΑΤΟΣ                       
                                 Ι. ΡΕΓΓΟΣ              
                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    
          Ε. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ 
          Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ  
          Μ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
          Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ 
                                Σ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 
          Π. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ     
 
   

   
 

Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 
                                                 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ  
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