
1 

 

 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 
Α.Μ. : 40  /2018 
Αρ. Πρωτ. :     16085 / 20 -06-2018   

( συμπεριλαμβανομένου φπα 24 %) 
 

 

<< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ ,    
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ  , ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ   >> 

 
ΓΙΑ  ΤΟ   ΕΡΓΟ  ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  , 
AΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031 & Α.Μ 
2/2018) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ 
ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» 
(ΚΑ. 30.6699.007) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 71.200,57 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ 
Φ.Π.Α 24% 
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

                                                                                 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
CPV : (44111400-5)(39812500-2) 

 
O Δήμαρχος Αιγάλεω , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές η δημόσια σύμβαση για την  
 
                    << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ  ,   ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,  ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ   >> 
  
 
για τις ανάγκες :  
 
1. Του Έργου Αυτεπιστασίας  :   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  , 

AΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031 & 
Α.Μ 2/2018 ) και την 

2.   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ     
      ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» 
      (ΚΑ. 30.6699.007  ) 
 
 
Συνολικού προϋπολογισμού   δαπάνης  :  (71.200,57€ ) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ,  με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι τιμές στο έντυπο Οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β') επί ποινή απαραδέκτου 
συμπληρώνονται ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 
117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω  www.egaleo.gr.    

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10.00 π.μ 
και λήξη 10.30 π.μ . 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση Προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερερς  Ομάδες 

αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ειδών – υλικών εκάστης 
Ομάδας στην οποία συμμετέχουν. 
 

Προσφορά που  περιλαμβάνει μέρος των ειδών- υλικών κάποιας ομάδας, απορρίπτεται. 

http://www.oraiokastro.gr/
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Οι ενδεικτικές ποσότητες και η αξία των ζητούμενων  ειδών - υλικών φαίνονται στο τεύχος του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού.   
 
Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Διεύθυνση:              ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ 2 
                               Τ.Κ. 122 43    
Τηλέφωνο:             213.20.44.800 
Fax:                        213.20.44.880 

 

η προμήθεια  θα διεξαχθεί σύµφωνα µε :  

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών - Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Και ιδίως των 
άρθρων 116 και 117. 

 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1  2 
(Α  161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 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». 

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

 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...». 

 Του  Ν.3852/10   «Νέα   Αρχιτεκτονική  της   Αυτοδιοίκησης   και  της Αποκεντρωµένης   
Διοίκησης  –Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 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». 

 Του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 10' 173)«Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων » 

 Του τρίτου εδαφίου της παρ.   του άρθρου 20  του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

 Του Ν. 285 /2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Του Ν.26 0/1    (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 Του Π.Δ. 80/2016 (Α  145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 

 Της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 7  παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α   147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β   3698). 
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 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. 

 Τους όρους της παρούσας διακήρυξης  

και καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
της ως άνω προµήθειας  και µε κριτήριο κατακύρωσης την   

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής 

 Ο  διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί  µε  σφραγισµένες  προσφορές,  ενώπιον  της  αρµόδιας  
γνωµοδοτικής  επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού . 

Άρθρο 1 :Αναθέτουσα Αρχή   

 1.  Αναθέτουσα  Αρχή  του  διαγωνισµού  είναι  ο Δήμος Αιγάλεω (Ιερά οδό και Κάλβου 364. 12243 ). 

τηλέφωνο  2132044800 φαχ 2132044880,  ιστοσελίδα   www.egaleo.gr 

Άρθρο 2 : Αντικείµενο του διαγωνισµού  

 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η  
                    << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ  ,ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ , ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ   >> 
  
               για τις ανάγκες :  
 

1.   Του Έργου Αυτεπιστασίας  :   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ,     
      AΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031    
      & Α.Μ 2(5)/2018 ) και την 

       2.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ     
              ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» 
             (ΚΑ. 30.6699.007) 

      
             Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωµα  να  επιλέξει  µειοδότη,  µε κριτήριο  
             ανάθεσης  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, η  
             οποία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της  
             συγκεκριµένης προµήθειας. 

Άρθρο 3 :Προϋπολογισµός προµήθειας-  

 Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 71.200,57 €   
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και χωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες, όπως φαίνεται και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' (Τεχνική έκθεση- Τεχνικές προδιαγραφές) , σύμφωνα με την περιγραφή  που 
ακολουθεί για κάθε είδος – υλικό στον Ενδεικτικό προϋπολογισμό : 
 
 
 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ  ,ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  »  
               για τις ανάγκες :  
 

1.   Του Έργου Αυτεπιστασίας  :   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ,     
      AΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031    
      & Α.Μ 2(5)/2018 ) και την 

      2.    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ     
              ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» 
             (ΚΑ. 30.6699.007) 
 
 

http://www.egaleo.gr/
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

                                                                         (CPV : 44111400-5) 

 
ΟΜΑΔΑ Α  , Θα βαρύνει τον ΚΑ  15.7331.031  ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ   2(5)/2018 

                                                

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

 

1 . 
 

πλαστικά  χρώματα 
 

700 lit 
 

2,85714 
 

2.000,00 

2. Τσιμεντοχρώματα 600lit 

 
3,97 2.380,00 

3. Υαλόχαρτα  100-120αρια 1117   tem 

 
0,08 86,80 

4. Υαλόχαρτα     80 αρια 

 

160    tem 0,25 40,00 

5. Σμυριδόπανο  ψιλό 45  tem 

 
0,12 5,48 

6. Μίνιο 28,80 lit 

 
3,25 93,60 

7. Ντουκοχρώματα 43,20 lit 

 
4,47 193,10 

8. νέφτι (WHITE SPIRIT) 22,80 lit 

 
1,35 30,78 

9. υλικό στοκαρίσματος 
για  τοίχους-ξύλα 

 

18 kg 0,63 
 

11,34 
 

10. Βελατούρα 22 lit 3,18 69,96 

11. ριπολίνη  (νεφτιού) 20 lit 

 
4,47 89,40  

   Σύνολο Α 5.000,46 

   ΦΠΑ 24% 1.200,11 

  ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 
Α 

6.200,57  ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ Α              6.200,57 

Οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, και μπορούν να 
αυξομειωθούν χωρίς να αλλάζει το συνολικό συμβατικό ποσό. ( 6.200,57 €)  

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24 %. 
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ΟΜΑΔΑ Β  , Θα βαρύνει τον ΚΑ  30.6699.007 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ  -ΕΙΔΙΚΑ  ΧΡΩΜΑΤΑ  -ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ – 

                                                    CPV (39812500-2)   (CPV : 44111400-5) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

 
1. 

Χρώματα  υδατικής  διασποράς 
ακρυλικής   η  βινυλικής  η  
στυρενιοακρυλικής  βάσεως  για  
εξωτερικούς χρωματισμούς επι 
επιφανειών επιχρισμάτων   
 

2300 lit 3,25 7.475,00 

2. 

Βαφή  εσωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων   η γυψοσανίδων  
με οικολογικό  πλαστικό  χρώμα 
βάσεως νερού με βάση  από  
συμπολυμερείς  ρητίνες χωρίς  
αμμωνία  και με  διεθνές 
αναγνωρισμένο φορέα 
απονομής οικολογικού  σήματος 
Α ποιότητος  

1400 lit 4,40 6.160,00 

3. Ελαιοχρωματισμοι  ξύλινων  
επιφανειών  αλκυδικών η 
ακρυλικών ρητινών με 
Βελατούρα  νερου οικολογική με 
ανάλογη πιστοποίηση  
οικολογικών  χρωμάτων  Α 
ποίοτητος. 

 
 
 
 
 

200 lit 
 

 
 
 
 
 

8,70 1.740,00 

4. Ελαιοχρωματισμοι  ξύλινων  
επιφανειών  αλκυδικών η 
ακρυλικών ρητινών με   
ριπολίνη   νερου οικολογική με 
ανάλογη πιστοποίηση  
οικολογικών  χρωμάτων  Α  
ποιότητος  

 

200 lit 

 

9,20 
1.840,00 

5. Αστάρι  για ακρυλικές  η  
συμπολυμερείς  ρητίνες για  
εξωτερικές  επιφάνειες  βάσεως 
νερού 

 

150 lit 

 

 

3,20 480,00 

 
 
 

6. 

Ακρυλικό  μικρομοριακό 
υπόστρωμαχρωματισμών(αστά
ρι) επι μη μεταλικών επιφανειών 
για εσωτερικούς χώρους 
παλαιών επιχρίσματων 
,γυψοσανίδες ,μοριοσανίδες  
άοσμο ,βάσεως νερού  
(οικολογικό)κατάλληλο  για 
οικολογικά  πλαστικά     
χρώματα  

 

 

200 lit 

 

 

5,00 
1.000,00 

 
 
 

7. 

Εφαρμογή  αντισκωριακής 
βαφής  υποστρώματος 
μετάλλων αλκυδικής η 
στυρενιοακρυλικών ανθεκτικών 
ρητινών  η  προέλευσης 
βερνικοχρωμάτων    για 
μεταλλικές επιφάνειες . 

 

 

 

 

250 lit 

 

 

 

 

4,80 1.200,00 
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8. 

Υπόστρωμα  ασταρι για 
χρωματισμούς επιφανειών 
επιχρισμάτων εσωτερικών η 
εξωτερικών χώρων από 
ακρυλική ρητίνη βάσεως 
διαλύτη  

  

 

 

 

 

100 lit 

 

 

 

 

4,80 480,00 

 
 

9. 

Βερνίκι  ξύλινων επιφανειών 
με ελαιόχρωμα η τροποιημένη 
πολυουρεθανικής ρητίνη 
βάσεως    νερού ( οικολογικής 
χρήσης)  για εσωτερική  η 
εξωτερική  χρήση   

 

 

 

150 lit 

 

 

7,50 1.125,00 

 
10. 

Συντηρητικό  και προστατευτικό  
βερνίκι  ξύλου  βάσεως 
συνθετικών  ρητίνων  νερού για 
την προστασία του  από  
μικροοργανισμόυς. 

 

150 lit 

 

8,50 1.275,00 

11. Βερνίκι  πέτρας  νερού  
άοσμο,ακρυλικό  για  τον  
εμποτισμό  και  στεγανωποίηση 
πέτρας  και  αλλων  ορυκτών  
δομικών  υλικών , για 
εσωτερικές και  εξωτερικές 
επιφάνειες . 

 

 

 

30lit 

 

 

7,00 210,00 

12. Βερνίκι  ξύλου  ενός  
συστατικού για πατώματα με  
βάση ρητίνη πολυουρεθάνης  
για  εσωτερικές  επιφάνειες    
 

 
50lit 

  
         11,50 

575,00 

13. Στιλβωτική  αλοιφή  Λούστρο 
για  γυάλισμα  μαρμάρων  
πλακών γρανιτών  ,μωσαϊκών  
κλπ   

30 lit 8,5 

255,00 

14. Διαλυτικό   
 

250 lit 2,29 571,85 

15. Νέφτι 
   

250 lit 1,35 337,50 

16. Επαλειφόμενο ελαστομερές 
στεγανωτικού νερού ταρατσών    

3200 lit 2,20 7040,00 

17. Εποξειδικό  χρώμα διαλύτου 2  
συστατικών  για πισίνες 
χλωριωμένου   καουτσούκ 

 

300 lit 

 

13,70 

 

4.110,00 

18. Χρώμα  διαγραμμίσεων 
ακρυλικό  ταχυστέγνωτο για  
διαγραμμίσεις  σε δυο χρώματα 
λευκό-κίτρινο με ειδικά  
υαλοσφαιρίδια .  

 
 

2300 kg 

 
 

3,80 8.750,01 
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19  Θερμοηχομόνωση  πλάκες  

ορυκτοβάμβακα  των  50 mm  για 

οροφές ,δάπεδα  τοίχους κλπ  

πυκνότητας 80 kg/Μ3 

 

 
 

300  Μ2 

 
 

7,00 2.100,00 

20 Ελαστομερές  ασφαλτικό  
γαλάκτωμα (πάστα) ενός  
συστατικού  βάσεως νερού για  
επιφάνειες  εκ  σκυροδέματος. 

 
500  kg 

 
4,0 2.000,00 

21 Αυτοκόλλητες  ασφαλτικές  
ταινίες  αλουμινίου   10 χ 20cm 
για  μόνωση  αρμών  
ταρατσών,μόνωση  υδρορροών 
κλπ.  

 
200 m 

 
2,6 

520,00 

22 Ελαστικό σφραγιστικό  και  
συγκολλητικό πολλαπλών  
χρήσεων  με ελαστομερές  
πολυουρεθανικό  υλικό(μαστίχα 
σε σωληνάριο) των  600 ml  για 
σφράγιση  αρμών  κατασκευών  
από  σκυρόδεμα  πλάτους 
25mm   και ελάχιστου  βάθους  
5 mm. 

 
 
 
 
 

100 tem 
 

 
 
 
 
 

10,00 
 

1.000,00 
 

23 Στεγανωτική  επίστρωση  με  
Ταχύπηκτο  επισκευαστικό  
οδοστρώματος  των 25 κιλών  
σε οιονδήποτε  επιφάνεια  . 

 
100 tem/25κg 

 
13,20 1.320,00 

 
 

24 Υλικό  για ανάμιξη  κονιαμάτων  
της  πρόσφυσης  ravinex 

300 litra 2,85 855,00 

     

   Συνολο  Β 52.419,355 

   ΦΠΑ 24 % 12.580,645 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Β 65.000,00 € 

 
Επισημαίνεται ότι, οι προαναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται  να 
αυξομειωθούν, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, χωρίς όμως 
υπέρβαση της  συνολικής  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  ανά Ομάδα . 

3.  Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 71.200,57 Ευρώ  
συµπεριλαµβανοµένου ( ΦΠΑ 24%). 

4.  Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν να υπερβούν 
το ως άνω ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας. 

5. οι ποσότητες που αναφέρονται στον προυπολογισμό είναι ενδεικτικές και μπορούν να 
αυξομειωθούν, χωρίς να ξεπεραστεί το συμβατικό ποσό. 

Άρθρο 4 :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού  

1.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/11/2018 ημέρα  Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής 
διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10.00 πμ 
και λήξη 10.30 πμ . 

2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία 
προσφορά. 
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Άρθρο 5  : Τρόπος διάθεσης των εγγράφων της σύµβασης 

1.  Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν   να λάβουν γνώση των  εγγράφων της σύμβασης  στο τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου ( Α' όροφος του Δημαρχείου επί της οδού Ι. Οδού 364 και Κάλβου). Αρμόδιος 
υπάλληλος για τους όρους του Διαγωνισμού (Προμήθειες) τηλ: 213204487   κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και για τα Τεχνικά στοιχεία της Προμήθειας Βασιλείου Γεώργιος τηλ. 
210.53.10.213 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8,00-1,30 μ.μ.  

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  Οι  ενδιαφερόμενοι  
μπορούν  να  παραλάβουν τα  παραπάνω  στοιχεία  και  ταχυδρομικά,  εφόσον  τα ζητήσουν  έγκαιρα  
και εμβάσουν,  κατόπιν  συνεννόησης  με  την αναθέτουσα  αρχή  πέραν της αναφερόμενης στο 
προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής. 

Η  αναθέτουσα αρχή αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  μέσω  των  Ελληνικών   Ταχυδρομείων  ή  
ιδιωτικών  εταιρειών  μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 
στον ενδιαφερόμενο. Επίσης  περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημοτικού καταστήματος και  θα αναρτηθεί και στο site του Δήμου. 

 

Άρθρο 6 : Σειρά Ισχύος των Εγγράφων της σύµβασης  

1. Τα έγγραφα  της σύμβασης κατά την  έννοια της περιπτ. 14 της  παρ. 1 του άρθρου  2 του ν. 
4412/2016  για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του (ΤΕΥΔ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'). 

γ) το συμφωνητικό 

δ) η  τεχνική έκθεση   

ε) συμπληρωματικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  που θα παρασχεθούν από  την 
αναθέτουσα αρχή 

επί όλων των ανωτέρω 

Άρθρο 7 : Δικαιούµενοι συµµετοχής  

1.  Στο  διαγωνισµό  γίνονται  δεκτοί  όσοι  νόµιµα  ασκούν  την  κατασκευή  ή  εµπορία  των υπό  
προµήθεια  ειδών  στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστηµένοι και  παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης. 

2.  Δικαιούµενοι συµµετοχής:  

Υποψήφιοι ή προσφέροντες 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.),  
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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 περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων  

3.  Για τις ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να ισχύουν τα 
ακόλουθα:   Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά, υποβάλλουν  τα  
ζητούµενα  δικαιολογητικά συµµετοχής, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση 
(άρθρο  3)  Με την υποβολή της προσφοράς όλα τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έναντι του 
αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση ανάθεσης  της  σύµβασης  στην  
ένωση,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  µέχρι  πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 254 παρ.5) 

Οι ενώσεις  προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
της προσφοράς τους. αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 15  /1 86 περί 
συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι.  

 Οι διαγωνιζόµενες ενώσεις προµηθευτών υποβάλλουν κοινή προσφορά εκπροσωπούµενες από 
Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά 
όργανα των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση προµηθευτών, είτε από εκπρόσωπο 
τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.  

Οι ενώσεις προµηθευτών συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις όλων των µελών τους (εταίρων 
της ένωσης), µε  τις  οποίες  προσδιορίζονται  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  τους  και  οι  σχέσεις  των  
µελών  τους.  Μεταξύ  άλλων ορίζεται και το µέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της 
ένωσης αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση.  

Άρθρο 8  : Αποκλεισµός υποψηφίων (άρθρο 73 του Ν.4412/16)  

1.  Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν  ή   είναι  γνωστό  στην   αναθέτουσα  αρχή  µε   άλλο τρόπο,  
ότι   υπάρχει  εις  βάρος   του  τελεσίδικη 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 1 5 της 25.6.1  7, 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 1 2 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 27.11.1  5, 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) Nοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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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  30   της  25.11.2005,  ο.  15),  η  οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 36 1/2008 (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 2002/62 /ΔΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 41 8/2013 (A' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  µέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  
(O.E.  και  Ε.Ε.),  τους διαχειριστές,  

ββ)  στις   περιπτώσεις  ανωνύµων  εταιρειών   (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα   Σύµβουλο,  καθώς  και   όλα  
τα  µέλη   του Διοικητικού Συµβουλίου.  

2.  Αποκλείεται  από   τη  συµµετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης   σύµβασης  οποιοσδήποτε οικονοµικός  
φορέας,   εάν  η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 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   

β)  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. Η  παρούσα  παράγραφος  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.  

3.  Οι  αναθέτουσες  αρχές  µπορούν  να  αποκλείουν  από  τη  συµµετοχή  σε  διαδικασία σύναψης  
δηµόσιας  σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

α)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  µπορεί  να  αποδείξει  µε  κατάλληλα  µέσα  αθέτηση  των  ισχυουσών  
υποχρεώσεων  που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,  

β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηµατικές  του  δραστηριότητες  
ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,  

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  
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δ)  εάν  µία   κατάσταση  σύγκρουσης  συµφερόντων   κατά  την  έννοια   του  άρθρου  24  δεν  µπορεί  
να  θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα,  

ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών 
φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, 
δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης   στο  πλαίσιο   προηγούµενης   δηµόσιας  σύµβασης,   
προηγούµενης   σύµβασης  µε   αναθέτοντα   φορέα   ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  
προσκοµίσει  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ' εφαρµογή του άρθρου 7 ,  

η)  εάν  ο   οικονοµικός  φορέας  επιχειρεί  να  επηρεάσει   µε  αθέµιτο  τρόπο  τη   διαδικασία  λήψης  

αποφάσεων  της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη  διαδικασία  σύναψης  σύµβασης  ή   να  παράσχει  εξ  αµελείας  

παραπλανητικές  πληροφορίες   που  ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

 

θ)  Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  µπορεί  να  αποδείξει,  µε  τα  κατάλληλα  µέσα,  ότι  ο  οικονοµικός  

φορέας  έχει  διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την 

ακεραιότητα του.  

4.  Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σηµείο   κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  οι  αναθέτουσες αρχές  
αποκλείουν  έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 
παραγράφων 1 και 2. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες 
αρχές µπορούν να αποκλείουν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 4. Επισηµαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  υποβολής  
κοινής  προσφοράς,  οι  ανωτέρω  λόγοι  ισχύουν  για  καθέναν  από  τους συµµετέχοντες  στην  κοινή  
προσφορά.  Εάν  συντρέχει  λόγος  αποκλεισµού  και  για  έναν  µόνο  συµµετέχοντα  σε  κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

Άρθρο 9 : Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (άρθρο 96 του Ν.4412/16) 

1.  Όσοι  επιθυµούν  να  λάβουν  µέρος  στην  διαδικασία  σύναψης  δηµόσιας  σύµβασης,  πρέπει  να  
υποβάλλουν  γραπτή σφραγισµένη προσφορά, εντός της προθεσµίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
4 της παρούσης.  

2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην  προθεσμία του άρθρου 4 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β)  με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 
αρχή  είτε (γ) με κατάθεσή τους στο  πρωτόκολλο της αναθέτουσας  αρχής. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής  αποστολής ή κατάθεσης  στο πρωτόκολλο,  οι φάκελοι προσφοράς γίνονται  δεκτοί 
εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί στο  πρωτόκολλο  της αναθέτουσας  αρχής που  διεξάγει   τον  
διαγωνισμό,   το  αργότερο   μέχρι   την  ημερομηνία και   ώρα έναρξης του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο  άρθρο 4 της παρούσας. Η αναθέτουσα  αρχή δεν φέρει ευθύνη για  τυχόν ελλείψεις του  
περιεχομένου των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε  για καθυστερήσεις στην άφιξή  
τους. Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι ή άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε ταχυδρομικό  κατάστημα, 
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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3.  Η  παραλαβή  µπορεί  να  συνεχισθεί  και  µετά  την  ώρα   λήξης,  αν  η  υποβολή,  που  έχει  
εµπρόθεσµα  αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται  από τον πρόεδρο του 
αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων    λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη 
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  

4.  Προσφορές   που   υποβάλλονται  εκπρόθεσµα,   επιστρέφονται  χωρίς   να αποσφραγισθούν  ή   
να  αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

5. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα από το 
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

6. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως  πρέπει  να προσδιορίζεται  η  έκταση   και  το  είδος  
της  συµµετοχής  του  (συµπεριλαµβανοµένης  της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Άρθρο 10  : Γλώσσα  

1.  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

2.  Τα ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 

3.   Πιστοποιητικά  ή  λοιπά  συνοδευτικά  στοιχεία,  τα  οποία  έχουν  συνταχθεί  σε  γλώσσα εκτός  
της  ελληνικής,  θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νοµίµως επικυρωµένη µετάφραση, σύµφωνα µε 
την ελληνική νοµοθεσία. 

4.  Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος 
εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο εφόσον είναι νόµιµα επικυρωµένα      µε την επίθεση της 
σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05- 10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 
14 7/84) (A' 188), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. και  53  και  
του  άρθρου  36  παρ.  2  περ.  γ.  του Κώδικα  περί   δικηγόρων  (Ν.Δ  3026/1 54  και  Ν  41 4/2013).  
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική. 

5.  Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της 
προσφοράς. 

Άρθρο 11  : Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97)  

1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για χρονικό διάστηµα εξη (6) 
µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.   

2.  Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3.  Δύναται η δυνατότητα παράτασης ισχύος της προσφοράς σύµφωνα µε το οριζόµενα στις διατάξεις 
του άρθρου  7 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 12 : Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές  

1.  Δεν   επιτρέπεται  η   επίδοση  αντιπροσφορών,   εναλλακτικών   προσφορών  και   σε περίπτωση   
υποβολής  τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 13  : Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές  

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα αγαθά, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορεί να αφορούν ιδίως:  
α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής   
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 
την παροχή των προϊόντων  
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών που προτείνονται από τον προσφέροντα,  
δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 8  του Ν.4412/16  
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16,  
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/16, άρθρο 6  της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ  
 
Άρθρο 14  : Λόγοι απόρριψης προσφορών (άρθρο 91 του Ν.4412/16) 
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

1. Η  οποία  αποκλίνει  ή   υποβλήθηκε  κατά  παράβαση  των  απαράβατων  όρων  περί σύνταξης  
και  υποβολής  της προσφοράς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσης (φάκελος 
δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική και οικονοµική  προσφορά).  Οµοίως Προσφορά  που  ορίζει  
χρόνο  ισχύος  µικρότερο  από  αυτόν  που  προβλέπεται  στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

2.  Η  οποία   περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή   σφάλµατα,  εφόσον  αυτά  δεν επιδέχονται   
συµπλήρωση  ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 
διακήρυξης. 

3. Για   την  οποία  ο   προσφέρων  δεν   έχει  παράσχει  τις   απαιτούµενες  εξηγήσεις,  εντός της  
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα 
µε το παραπάνω άρθρο. 

4.  Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 
που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 

5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα пου έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισµός αυτός  ισχύει  και   στην  περίπτωση  ενώσεων   οικονοµικών φορέων  µε   κοινά  µέλη,  
καθώς   και  στην  περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη 
ενώσεων. 

6.  Προσφορά υπό αίρεση.  

7. Προσφορά που θέτει ορό αναπροσαρμογής.  

8.  Δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την Προσφερόµενη Τιµή, ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της 
προσφερόµενης τιµής σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της πλην των εντύπων της Οικονοµικής 
Προσφοράς.  

 .  Δίνει τιµή µεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
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10.  Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών µεγαλύτερο του προβλεπόµενου. 

11.  Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος     να  απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζοµένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.  

13.Τα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  της  αλλοδαπής,  τα  οποία  δεν  θα  υποβάλουν  όλα  τα  
έγγραφα  των  προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

14.Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος των.  

Άρθρο 15  : Περιεχόµενα Προσφοράς (άρθρο 92 του Ν.4412/16) 

1.  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν προσφορά 
(δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική  προσφορά  και  οικονοµική  προσφορά)  µέσα  σε σφραγισµένο  
φάκελο,  στον  οποίο  πρέπει  να  αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά,  

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,  

γ) ο τίτλος της σύµβασης,  

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών),  

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.  

2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

3.  Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει τη 
συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων η των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.  

4.  Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους (υπο) φακέλους:  

α)Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»   

β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης  

γ)  Ξεχωριστό  σφραγισµένο  φάκελο,  µε  την  ένδειξη  «Οικονοµική  Προσφορά»,  ο  οποίος  περιέχει  
τα  οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. Οι ως άνω 
ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου   

5.  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσµατα,  σβησίµατα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  
υπάρχει  στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

6.  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του 
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 
αξιολογηθούν. 



15 

7.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς    δεν γίνεται  αποδεκτή αλλά απορρίπτεται   ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης της προσφοράς. 

8.  Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους 
εκπροσώπους τους. 

Άρθρο 16 : Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» (άρθρο 93)  

1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο 
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας 
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ 
του Ν. 4412/2016. 

2. ΤΕΥΔ (Άρθρο 7  παρ. 4 του ν. 4412/2016) 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 της ΕΑΑΔ ΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, 
μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:  

Αρχείο PDF,  αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &  

Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της 
σύμβασης στο site του Δήμου μας για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το 
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.  

3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Α) είναι οι εξής:  

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας 
περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν 
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και   του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας 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. 
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 Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου.  

Ο Δήμος μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016. 

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του. 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ , Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που 
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα 
αντίστοιχα πεδία.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η 
Δημοπρατούσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των 
παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε. 

Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ , Ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 23 της 
παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.  

4. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από τον Δήμο και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και IV) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από τον Δήμο, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ' της παρούσας 

- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. 

- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της 
παρούσας).  

- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 
κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Επισημαίνεται ότι : 

1. Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει 
ένα ΤΕΥΔ. 
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2.  Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως III (βλέπε άρθ. 16.5 της παρούσας)  

3.  Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 16.6 της παρούσας)  

4.  Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  

5. Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

 α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙΙΙ.  

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Δημοπρατούσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

6. Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016)  

α) Η Δημοπρατούσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ. 

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 
73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Δημοπρατούσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ 
τους αντικαταστήσει.  

Οι  ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα   
παραπάνω  κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  

Άρθρο 17 : Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» (άρθρο 94)  

1.   Στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχεται το φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 
συντεταγµένο µε την ίδια σειρά και αρίθµηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας, 
όπου θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και επιµέρους χαρακτηριστικών των 
προσφερόµενων ειδών. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.  

β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.  
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γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου, εφόσον υπάρχει.  

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής 
του εργοστασίου µας». Επίσης,  θα   πρέπει  να  υπάρχει  πίνακας,   συντεταγµένος  µε  την   ίδια  
σειρά  και   αρίθµηση  όπως  ο   ενδεικτικός προϋπολογισµός, µε τα είδη (α/α και περιγραφή) για τα 
οποία οι διαγωνιζόµενοι καταθέτουν προσφορά.  

2.  Σε  περίπτωση  που   τα  τεχνικά  στοιχεία   της  προσφοράς   δεν  είναι  δυνατόν,   λόγω του  
µεγάλου   όγκου,  να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Άρθρο 18  :  Περιεχόµενα φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς  

1.   Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο  εντός του αρχικού 
φακέλου προσφοράς,  που θα περιλαμβάνεται εντός του ίδιου ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου 
που θα περιέχει και την έντυπη μορφή της οικονομικής προσφοράς. 

 Η τιµή προσφοράς δίνεται ανά µονάδα και σύνολο επιµέρους δαπάνης, ακολουθώντας τη µορφή και 
την αρίθµηση του ενδεικτικού προϋπολογισµού.   

Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή της τελικής συνολικής προσφοράς χωρίς το Φ.Π.Α., όσο και η 
αναγραφή της συνολικής προσφοράς συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε 
(€) ευρώ.   

Άρθρο 19  : Τιµές προσφορών  

1.  Η οικονοµική προσφορά θα αφορά τα είδη, για    τα οποία οι διαγωνιζόµενοι επιθυµούν   να 
συµµετέχουν όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

2.  Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προς ανάθεση υπηρεσίες. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια επιτροπή. 

3.  Προσφορές  που   θέτουν  όρο   αναπροσαρµογής  της   τιµής  των   υπό  ανάθεσης εργασιών,  
απορρίπτονται   ως απαράδεκτες. 

4.  Η προσφερθείσα τιµή θα είναι σε ευρώ (€) και θα παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης ή και της τυχούσας παράτασης. 

5.  Στην  τιµή  περιλαµβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση, 
σύµφωνα  µε  την  κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού 
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

6.  Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

7.  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 20: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η έναρξη  υποβολής των προσφορών  που κατατίθενται κατά την  καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε  δημόσια συνεδρίαση,  κηρύσσεται από τον  Πρόεδρο αυτής,  μισή ώρα 
πριν  από την  ώρα λήξης της  προθεσμίας του άρθρου  4 της  παρούσας, δηλαδή την 10.00πμ της 
14 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη. Η παραλαβή  μπορεί να  συνεχισθεί και μετά  την ώρα λήξης,  αν  η  
υποβολή, που  έχει  εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή λόγω  του  πλήθους  των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων  οικονομικών φορέων. Η  λήξη της παραλαβής  κηρύσσεται επίσης  
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από τον Πρόεδρο της Επιτροπής  Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων  λεπτών της ώρας  και μετά 
την κήρυξη  της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο   Πρόεδρος   της  Επιτροπής   Διαγωνισμού   επικοινωνεί   εν   συνεχεία   αμέσως   με  το   
πρωτόκολλο   της αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει  αν έχουν  υποβληθεί προσφορές  κατά το 
άρθρο  9 της  παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και  στον φάκελο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα υποβολής και  η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από  τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει  μέλος της,  κατ’  εντολή  του Προέδρου  της  και  
παραλαμβάνει τις  προσφορές  για  να τηρηθεί  η υπόλοιπη  διαδικασία  του  διαγωνισμού.  Η  
υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν αποτελεί   κώλυμα για  τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  προβαίνει  στην έναρξη  της διαδικασίας  αποσφράγισης των  
προσφορών την ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  4.   Η  αποσφράγιση  διενεργείται  
δημόσια,  παρουσία  των προσφερόντων  ή  των νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  
οποίοι λαμβάνουν  γνώση  των λοιπών συμμετεχόντων  στη διαδικασία  και των  στοιχείων που  
υπoβλήθηκαν από  αυτούς,  σύμφωνα  με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως  φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,  
καθώς και ο φάκελος  της τεχνικής  προσφοράς, μονογράφονται  δε και σφραγίζονται  από την  
Επιτροπή Διαγωνισμού όλα  τα  δικαιολογητικά  που υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η 
τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η Επιτροπή   Διαγωνισμού  καταχωρεί   όσους  υπέβαλαν   
προσφορές,   καθώς  και   τα  υποβληθέντα   αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του  ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη  του οργάνου.  Οι   φάκελοι  των   οικονομικών  
προσφορών   δεν  αποσφραγίζονται,   αλλά  μονογράφονται   και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και  υπογράφεται από  το  
ίδιο  όργανο και  φυλάσσεται,  προκειμένου  να αποσφραγισθεί  σε  μεταγενέστερη ημερομηνία και 
ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή  Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα  με τους  όρους   της  παρούσας  και   συντάσσει  πρακτικό  για   την  αποδοχή  ή   την  
απόρριψη  των   τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

Η   κατά   τα   ανωτέρω  αποσφράγιση   του   φακέλου   των   δικαιολογητικών   συμμετοχής,   
των   τεχνικών προσφορών και  των οικονομικών προσφορών  μπορούν να γίνουν  σε μία σε 
περισσότερες δημόσιες συνεδριάσεις , κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 γ) Στην περίπτωση που η αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών γίνει σε επόμενη συνεδρίαση 
οι  κατά   τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι   φάκελοι  με  τα  οικονομικά   στοιχεία  των  προσφορών,   μετά  
την ολοκλήρωση   της  αξιολόγησης   των   λοιπών  στοιχείων   των   προσφορών,   αποσφραγίζονται  
κατά   την ημερομηνία   και   ώρα  που   θα   ορισθεί   από   την   Επιτροπή  Διαγωνισμού   και   θα   
ανακοινωθεί   στους συμμετέχοντες και  ακολουθεί σχετική  ανακοίνωση τιμών, η  οποία καταχωρείται  
σε σχετικό πρακτικό,  μαζί με τους  λόγους  απόρριψης  όσων προσφορών  κρίνονται  απορριπτέες.  
Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα ως  άνω  στάδια  α'  και  β'  οι  
φάκελοι  της  οικονομικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

δ)  Τα  αποτελέσματα των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με απόφαση  της  Οικονομικής  
Επιτροπής  του Δήμου, η οποία κοινoποιείται  με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.  Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται  ότι σε περίπτωση που  οι προσφορές έχουν  την ίδια ακριβώς  τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή  επιλέγει  τον  (προσωρινό)  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ   των  οικονομικών  
φορέων  που  υπέβαλαν ισότιμες   προσφορές.   Η   κλήρωση   γίνεται   ενώπιον   της   Επιτροπής   
Διαγωνισμού   και   παρουσία   των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
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α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή  ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται  να γίνει η  κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),  να υποβάλει εντός  
προθεσμίας    20  είκοσι ημερών από την κοινοποίηση  της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά,  που 
καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας (Άρθρο 103 του Νόμου 4412/16). 

Τα   δικαιολογητικά   προσκομίζονται   σε   σφραγισμένο   φάκελο,   ο   οποίος   παραδίδεται   στην   
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν  δεν  προσκομισθούν τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν ελλείψεις  σε  αυτά  που  
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία  στον προσωρινό ανάδοχο  να τα προσκομίσει  ή να τα  
συμπληρώσει εντός 5  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν  κατά τον  έλεγχο των  παραπάνω δικαιολογητικών  διαπιστωθεί ότι  τα  στοιχεία που   στο 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του άρθρου 7  παρ. 4 ν. 4412/2016 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, 

ii) αν  δεν  υποβληθούν στο  προκαθορισμένο χρονικό  διάστημα  τα απαιτούμενα  πρωτότυπα ή 
αντίγραφα,των παραπάνω δικαιολογητικών, 

iii) αν  από τα δικαιολογητικά  που προσκομίσθηκαν  νομίμως και  εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται  
οι όροι και  οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα 12,  13  και  14  της  παρούσας,  
ο  προσωρινός ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος  και  η κατακύρωση  γίνεται  στον προσφέροντα  που  
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν   υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση,  ή  αν  κανένας  
από  τους προσφέροντες δεν  προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή  
αν κανένας από τους προσφέροντες  δεν  αποδείξει ότι  πληροί τα  κριτήρια ποιοτικής  επιλογής του  
άρθρου  14, η  διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Η  διαδικασία  ελέγχου των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με τη  σύνταξη  πρακτικού  
από  την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του  φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη 
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση  της σύμβασης, είτε για την  κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως  εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β)  Η  Οικονομική  Επιτροπή  είτε  κατακυρώνει,  είτε  ματαιώνει  τη  σύμβαση,   σύμφωνα  με  τις  
διατάξεις  των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί την  απόφαση 
κατακύρωσης,  μαζί με  αντίγραφο όλων  των  πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου  και αξιολόγησης  
των προσφορών,  σε κάθε  προσφέροντα εκτός από  τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε  πρόσφορο 
τρόπο, όπως με  τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί  αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 
παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ)  Μετά την  άπρακτη  πάροδο των  προθεσμιών  άσκησης των  προβλεπόμενων  από τις  κείμενες  
διατάξεις βοηθημάτων και  μέσων  στο στάδιο  της προδικαστικής  και δικαστικής  πρoστασίας και  
από τις  αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει  επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 16 της  παρούσας  μετά από  σχετική πρόσκληση  της  αναθέτουσας 
αρχής.  Τα στοιχεία  ελέγχονται  από την Επιτροπή  Διαγωνισμού  και, εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  δεν  
έχουν  εκλείψει  οι  προϋποθέσεις συμμετοχής  των άρθρων 12,  13 και τα  κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής  του άρθρου  14, κοινοποιείται η  απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό  ανάδοχο  και 
καλείται  να προσέλθει  σε ορισμένο  τόπο και  χρόνο  για την  υπογραφή του συμφωνητικού, εντός    
5   ημερών    από   την    κοινοποίηση   σχετικής    έγγραφης    ειδικής   πρόσκλησης, προσκομίζοντας, 
και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ)  Η   υπογραφή  του   συμφωνητικού  έχει   αποδεικτικό  χαρακτήρα.   Εάν  ο   ανάδοχος  δεν   
προσέλθει  να υπογράψει  το   συμφωνητικό,  μέσα  στην   προθεσμία  που   ορίζεται  στην  ειδική   
πρόσκληση,  κηρύσσεται έκπτωτος   και  η   κατακύρωση   γίνεται   στον  προσφέροντα   που   
υπέβαλε   την  αμέσως   επόμενη   πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη  προσφορά. Αν  
κανένας από τους  προσφέροντες δεν  προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 



21 

4.  Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών θα έχουν 

δικαίωµα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυµούν, υπό την προϋπόθεση ότι η 

γνωστοποίησή τους δεν θα εµποδίζει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη 

προς το δηµόσιο συµφέρον, δεν θα θίγει τα έννοµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των οικονοµικών φορέων. 

 

5.  Σε περίπτωση κατά την  οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων  των δικαιολογητικών την  ίδια 

µέρα λόγω πληθώρας προσφορών,  η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα  αναβολής της συνεδρίασης,  

αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή 

επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και ορίζει νέα ηµεροµηνία κατά την  οποία θα ανακοινώσει τα 

αποτελέσµατα της εξέτασης των δικαιολογητικών και θα αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές των 

επιτυχόντων. 

 

Άρθρο 21: Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/16  

Άρθρο 22: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

1.  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον 
προσφέροντα,  στον  οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσµίας, δέκα (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παρούσης διακήρυξης 

Τα  δικαιολογητικά  προσκοµίζονται  σε  σφραγισµένο  φάκελο,  πάνω  στον  οποίο  θα  αναγράφονται  
τα  στοιχεία  της ανάθεσης, ότι αφορούν δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα στοιχεία του προσωρινού 
αναδόχου. Σε περίπτωση µη προσκόµισης ή σε περίπτωση ελλείψεων, ανακριβών στοιχείων ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/16.  

2.  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους   3,  4   ή   5   είτε   
κατακύρωσης  της   σύµβασης.   Τα   αποτελέσµατα   του  ελέγχου   των   παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

1.   Ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») οφείλει να 
υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση του ως άνω αποσπάσµατος ποινικού µητρώου είναι:  
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- φυσικά πρόσωπα  

- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ  

- διευθύνων σύµβουλος και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ΑΕ  

- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο  16  της παρούσας.  

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.  

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα 
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).  

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του αρθρου 
16.6.Β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.  

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα):  

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 16.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
περίπτωση Γ του  άρθρου 16.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 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 της περίπτωσης Γ του άρθρου 
16.3. 

ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 16.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.  

 

2.  Στις δηλώσεις δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

καθώς και δεν επιτρέπεται καµία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους της διακήρυξης. 

3.  Σύµφωνα  µε   το  άρθρο  1   του  Ν.4250/14   (ΦΕΚ  74/Α/26-03-14),  τα   δικαιολογητικά,  αντί   
πρωτοτύπων  ή επικυρωµένων  αντιγράφων  δύναται,  να  υποβληθούν  ως ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων εγγράφων.  

Οµοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά  ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν  θεώρηση  από  υπηρεσίες  και  φορείς  της  
περίπτωσης  α’  του  νόµου.  Οµοίως,  υποβάλλονται  και  γίνονται  
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αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

4.   Σηµειώνεται ότι: 

α)  τα  µη  ευκρινή  και  δυσανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  δεν  θα  γίνονται  αποδεκτά  (π.χ.  µη  
ευανάγνωστη  σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοµατεπώνυµο υπογράφοντα, ηµεροµηνία 
εγγράφου κλπ) και 

β) η υποβολή πλαστών ή παραποιηµένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις. 

γ) Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα των 
δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.  

δ) Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.  

ε) Για να θεωρηθούν έγκυρα  τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 
παραλαβής των προσφορών. 

Άρθρο 24: Ενστάσεις – Παράβολο (άρθρο 127) 

 Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή 
της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, ως εξής:  

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο Δήμο Αιγάλεω., µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της 
διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται 
από την Οικονοµική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω , κατόπιν εισήγησης της Ε.Α.Ε. Η απόφαση 
αναρτάται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης 
µε δική τους φροντίδα.  

 

β) Κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται 
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής , η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από 
γνωµοδότηση της Ε.Α.Ε., εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονοµική Επιτροπή.  

 

 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.  

 

 Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού, από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο αρµόδιο όργανο 
του Δήμου Αιγάλεω.  

 

 Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη 
υποβληθείσες.  

 

Άρθρο 25:  Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης (άρθρο 105 του Ν.4412/16) 

1. Η Επιτροπή διενέργειας, µε αιτιολογηµένη εισήγηση του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα.απο αυτήν που προσφέρει ο προµηθευτής που είναι 
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η ποσότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η αύξηση ή η μείωση της ποσότητας για τα υπό 
προμήθεια υλικά θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στο άρθρο 104 παρ. 1 του Ν.4412/2016.  

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

γ)   κοινοποίηση    της   απόφασης    κατακύρωσης   στον    προσωρινό   ανάδοχο,    εφόσον   ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 

4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον  ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα πέντε 
(15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης  ειδικής πρόσκλησης,  προσκοµίζοντας  και  την  
εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  σύµφωνα  µε  το  άρθρο 72  του Ν.4412/16 και το άρθρο 26 της 
παρούσης. 

5.  Η  υπογραφή  του  συµφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  
προσέλθει  να  υπογράψει  το συµφωνητικό,  µέσα  στην  προθεσµία  που  ορίζεται  στην  ειδική  
πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν   

κανένας  από  τους   προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την   υπογραφή  του  συµφωνητικού,  η  
διαδικασία   ανάθεσης µαταιώνεται. 

Άρθρο 26  : Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν.4412/16)  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας-σύµβασης εκτός ΦΠΑ και για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ ή την ΟΜΑΔΑ που 
έχει υποβάλλει Προσφορά .    

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της 
σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης  επιστρέφεται  στο  σύνολο  της  µετά  την  οριστική  
ποσοτική  και  ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της ΣΔΣ και έχουν σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  µε  γραµµάτιο  του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα  
που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  µετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  του  η  
εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
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Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία αναφορικά µε τις µεταφράσεις.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  

 

Άρθρο 27: Ματαίωση διαδικασίας (άρθρο 106 Ν4412/16) 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 

µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 

των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων σύµφωνα µε το άρθρο 

103 του Ν.4412/16). 

β) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση (άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/16), 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση  του  συµβατικού  αντικειµένου  δεν  ενδιαφέρει  πλέον  την  

αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  φορέα  για  τον  οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

ε) στην περίπτωση λήξης του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς 

εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ι, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα διαφορετικά (παρ. 4 του 

άρθρου  7) 

στ)  για   άλλους  επιτακτικούς   λόγους   δηµοσίου  συµφέροντος   όπως  ιδίως   δηµόσιας  

υγείας   ή  προστασίας   του περιβάλλοντος. 

 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 

διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από 

το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/16  

 

 

Άρθρο 28: Εκτέλεση Σύµβασης 

  

1.   Εφαρµοστέα νοµοθεσία: Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται: 

α) οι διατάξεις του παρόντος,  

β) οι όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.   

 

2. Όροι:  Κατά  την  εκτέλεση  των  δηµόσιων  συµβάσεων,  οι  οικονοµικοί  φορείς  τηρούν  τις 

υποχρεώσεις  τους  που απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  

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



26 

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

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/16 (άρθρο 130 του 

Νόµου) 

 

3. Τροποποίηση: Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε 

οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 132 του Νόµου. Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 132 επιτρέπεται τροποποίηση της σύµβασης εφόσον η αξία της 

τροποποίησης είναι σωρευτικά κατώτερη α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του νόμου και β) του 

10% της αξίας της αρχικής σύμβασης  , µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

4. Δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης (άρθρο 133 του Νόµου)   

Ο Δήμος Αιγάλεω δύναται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλει 

την σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία της  σύναψης  σύµβασης,  

 γ)  η   σύµβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον   ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.   

Άρθρο 29  : Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις  

 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με την τμηματική παράδοση των υλικών δια της 

εξόφλησης του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των παραδιδομένων   υλικών 

και σύμφωνα με της προβλεπόμενες , από της  σχετικές διατάξεις του νόμου , διαδικασίες πού 

αφορούν στην προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής (άρθρο 200 του νόμου 4412/16) 

 

Άρθρο 30: Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203) 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  

α)  στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συµφωνητικού  

µέσα  στην  καθορισµένη προθεσµία (παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16),  

β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 

αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης (άρθρο 206 του Ν.4412/16),  

 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

 

4.  Στον  οικονοµικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  

σύµβαση,  επιβάλλονται,  µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 
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αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 31  Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών 

Η προθεσμία παράδοσης θα είναι τμηματική , σύμφωνα με της ανάγκες του δήμου και μέσα σε 

χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε παραγγελία. 

Τα υπό προμήθεια ήδη θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνικών συνεργείων του 

Δήμου (Μ. Μπότσαρη και Κηφισού) 

 

Άρθρο 32: Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας  

 

1.  Αν  το  υλικό  φορτωθεί-  παραδοθεί  ή  αντικατασταθεί  µετά  τη  λήξη  του  συµβατικού χρόνου  και  

µέχρι  λήξης  του χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλεται πρόστιµο  5%  επί  της  

συµβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 

2.  Το  παραπάνω  πρόστιµο  υπολογίζεται  επί  της  συµβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσµα 

παραδοθέντων  υλικών,  χωρίς ΦΠΑ.  Εάν  τα  υλικά  που  παραδόθηκαν  εκπρόθεσµα επηρεάζουν  

τη  χρησιµοποίηση  των  υλικών  που  παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της 

συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη  ο  χρόνος  που  παρήλθε  πέραν  του  εύλογου,  κατά  τα  
διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/16  

 

 

 

 

Άρθρο 33: Παραλαβή υλικών 

 

1.  Η παρακολούθηση και η παραλαβή της συγκεκριµένης σύµβασης προµήθειας θα γίνεται σύµφωνα  

µε τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν.4412/16     από την αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία 

έχει ορισθεί µε την µε αριθµό 401/21-12-2017 (ΑΔΑ ΩΤΡ8Ω6Ν-76Σ) απόφαση δηµοτικού συµβουλίου. 

 

2.  Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια µε αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν 

και προτιµήθηκαν από την Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην ποιότητα, ποσότητα, 

συσκευασία και τιµή, που αποφασίσθηκε µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και 

τη συναφθείσα σύµβαση. 

 

3.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ποσοτικός  και  ποιοτικός  έλεγχος  και  μετά  την  

ολοκλήρωση  της διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:  

 

α) να παραλάβει το υλικό, 
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β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύµβασης, 

 

γ) να απορρίψει το υλικό. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, η επιτροπή παραλαβής 

παραλαµβάνει το υλικό  µε  παρατηρήσεις,  αναφέρει  στο  σχετικό  πρωτόκολλο  τις  αποκλίσεις  που  

παρουσιάζει  αυτό  και  διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι 

κατάλληλο ή όχι για τη χρήση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων  208, 20   και 213 του 

Ν.4412/16.  

 

 

 

 

Άρθρο 34  : Εµπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς (άρθρο 21) 

  

1.  Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώσει επ’ αυτών  

την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα».   

Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου 

που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε στοιχεία προστατευόµενα από δικαιώµατα πνευµατικής ή 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

Εφόσον ένας οικονοµικός  φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του,    αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις   που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 

πληροφορίας.  

Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 

ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται 

για την αξιολόγηση της.  

 

Άρθρο 35  : Συµβατικός προϋπολογισµός 

 

1..Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, αιτιολογηµένα, να µην εξαντλήσει το σύνολο του συµβατικού 

προϋπολογισµού του έργου,  εφ’  όσον  αυτό  κρίνεται  σκόπιµο  εκ  των  περιστάσεων  εκτελέσεως  

αυτού.  Σε  τέτοια  περίπτωση  ο  ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατος του επί του υπολοίπου 

ποσό.  

 

Άρθρο 36  : Δηµοσίευση  

 

1.   Η  περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  είναι  δηµοσιευµένη  σύµφωνα  µε  τον Ν.3861/10,  

στον  ιστότοπο  του Προγράµµατος Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr 

 

2.   Η  περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  δημοσιευτεί και σε μία τοπική εφημερίδα σύμφωνα 

με την υπ' αριθ. 1025/13 23-4-2017 Τροπολογία του Ν.4412/2016. 
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3.  Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': Συγγραφή Υποχρεώσεων και 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ': ΤΕΥΔ) σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 

θα καταχωρηθει στο  ΚΗΜΔΗΣ  (Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων)  δώδεκα  

(12)  τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) (άρθρο 121). 

 

4.  Ενημέρωση προμηθευτή : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του 

διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του δήμου http://www.aigaleo.gr/  η στα τηλέφωνα 213-2044876 

 

Αιγάλεω     29/10/2018 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

Βασιλείου Γεώργιος                                                
TE Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Αυτοματισμού 

Αιγάλεω         29/10/ 2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

 
 

Γεώργιος Ροδάτος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  

http://www.aigaleo.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ  ,ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ -ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  » 
(CPV : 44111400-5)(CPV : 39812500-2 ) 

               για τις ανάγκες :  
 

1.   Του Έργου Αυτεπιστασίας  :   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ,     
      AΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031    
      & Α.Μ 2(5)/2018 ) και την 

      2.    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ     
              ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» 
             (ΚΑ. 30.6699.007) 
 
             Προυπολογισμός    71.200,57 € 
 

ΑΡΘΡΟ   1
ο
  ΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
           Η Προμήθεια (   Υλικών χρωμάτων ,στεγανωτικών ,μονωτικών )    
 
            για τις ανάγκες :  
 
     1.          Του Έργου Αυτεπιστασίας  :   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ  ,     

      AΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031    
      & Α.Μ 2(5)/2018 ) και την 

     2.      «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ     
             ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» 
             (ΚΑ. 30.6699.007) 
 
 
ΑΡΘΡΟ  2

ο
  -ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 
Του Ν. 26 0/1    «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
Του N. 3861/2010 «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. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις». 

1. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
Οι Τεχνικές   προδιαγραφές 
 
                                                                              ΟΜΑΔΑ Α   

ΧΡΩΜΑΤΑ 

                                                                         (CPV : 44111400-5) 

, Θα βαρύνει τον ΚΑ  15.7331.031  ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ   2(5)/2018 
 
  
1. Πλαστικά  χρώματα    να  είναι  υψηλής  ποιότητας  με  βάση  συμπολυμερείς   ρητίνες  PVA-VEOVA  ειδικού 

βάρους  1,47 να  προσφέρει  μεγάλη  καλυπιικότητα   τουλάχιστον   0%  και  απόδοση τουλάχιστον  8-12 τ.μ  
ανά   λίτρο    να  μην  περιέχει  αμμωνία να  έχει  ελαστικότητα  ώστε  να  απλώνει  γρήγορα  και  να  δίνει  μάτ  
επιφάνεια  να  αραιώνεται   με  νερό  από 10-15%  να  στεγνώνει  γρήγορα τουλάχιστον  μέχρι μετά  3-4 ώρες 
και  να  είναι  Α  ποιότητας κ.λ.π.   για  επαγγελματική   χρήση       
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     αστάρι  πλαστικού    κατάλληλο  για  εξωτερική  η  εσωτερική  επάλειψη  τοίχων  ν      
      για  καλή μόνωση. 

 
2. Τσιμεντοχρώματα   ακρυλικά  100%  με  βάση  ακρυλικές  συμπολυμερείς  ρητίνες  για  εξωτερική  και  

εσωτερική χρήση , υψηλής  ποιότητας και  απόδοσης  τουλάχιστον  10-12 τετρ.  μέτρων  ανά  λίτρο, κατάλληλα  
για  εμφανή  σκυροδέματα   να  αραιώνονται  εύκολα  με  νερό  10% - 15% για  την  πρώτη  στρώση  και να  
στεγνώνουν  γρήγορα  τουλάχιστον  μέχρι  4  ώρες . 

       Α Ποιότητος  για  επαγγελματική  χρήση. 

 

3. Υαλόχαρτα   ανά   τεμάχιο  από   60 mm έως  120 mm   . 
 
4. Σμυριδόπανο  ψιλό 
 
5. Βελατούρα  -ντουκοχρώματα- μίνιο  ειδικού  βάρους 1,40 υπόστρωμα  με  βάση  συνθετικές  αλκυδικές   

ρητίνες  κατάλληλη     για  εσωτερική  η  εξωτερική  χρήση  για  ξύλινες  η  μεταλλικές  επιφάνειες  να  μην  
περιέχει  μόλυβδο  και  χρώμιο  να έχει  απόδοση τουλάχιστον  14  τετρ. μέτρα  ανά  λίτρο  και  να έχει  
ελαστικότητα  για μαλακό  δούλεμα  και  εύκολο  τρίψιμο  (Α΄ ποιότητας) . 

 
 

 
6. Ριπολίνη  κατάλληλη  για  εσωτερικές  η  εξωτερικές   ξύλινες η  μεταλλικές επιφάνειας  να  απλώνει  γρήγορα  

να έχει  μεγάλη  καλυπτικότητα  τουλάχιστον  12 Μ2  να μπορεί  να  αραιώνεται  με  νέφτι  ,  white  spirit  η 
άλλους διαλύτες,   

       Α΄ ποιότητας  και  γυαλάδας .  
 

7. Βελατούρα  -ντουκοχρώματα- μίνιο  ειδικού  βάρους 1,40 υπόστρωμα  με  βάση  συνθετικές  αλκυδικές   
ρητίνες  κατάλληλη     για  εσωτερική  η  εξωτερική  χρήση  για  ξύλινες  η  μεταλλικές  επιφάνειες  να  μην  
περιέχει  μόλυβδο  και  χρώμιο  να έχει  απόδοση τουλάχιστον  14  τετρ. μέτρα  ανά  λίτρο  και  να έχει  
ελαστικότητα  για μαλακό  δούλεμα  και  εύκολο  τρίψιμο  (Α΄ ποιότητας) . 

 
8.  Στόκος   για  ξύλα      σπατουλαρίσματος-     κατάλληλη  για  στοκαρίσματα  σε  ξύλα .  

 
9. Νέφτι                           white  spirit    

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β  ,    ( ΧΡΩΜΑΤΑ-ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ) (CPV : 44111400-5) 
                                               Θα βαρύνει τον ΚΑ  30.6699.007 
1.  Ακρυλικό  100 %  πυκνότητος 1,47 kg/l  καλυπτικότητα   8 %  η  12μ2 ανα λίτρο  χρόνος στεγνώματος 1     
  ωρα αντοχή σε πρόσφυση  τουλάχιστον  2,0  ν/mm2    
   Α  ποιότητας κ.λ.π.   για  επαγγελματική   χρήση      
      
2.  οικολογικό πλαστικό  χρώμα  για  εσωτερικού  χώρους  σατινέ  καλυπτικότητος  12 μ2 /1λίτρο   να αραιώνεται 
σε 5-10%  στέγνωμα  σε 1 ωρα  να πληροί τα κριτήρια οικολογικών σωμάτων  της Ε.Ε  να  είναι  κατάλληλο για 
χρήση  σε γυψοσανίδες , νοβοπάν  και  ξύλα  
Α  ποιότητας κ.λ.π.   για  επαγγελματική   χρήση       
 
3-4.  οικολογική  βελατούρα-ριπολίνη  απόδοσης  τουλάχιστον  11-13 m2/1l με  αντιμικροβιακή  δράση  να  μην 
περιέχει  φολμαδευδη.   
 
5.  αστάρι  πλαστικού    κατάλληλο  για  εξωτερική  η  εσωτερική  επάλειψη  τοίχων  για  καλή μόνωση. 
6.  αστάρι  πλαστικού  ακρυλικό  για  οικολογικά  χρώματα  ,αόσμο      
7.8 αστάρι  αλκυδικής προέλευσης  βερνικοχρωμάτων  για μεταλλικές επιφάνειες χωρίς  μόλυβδο και χρωμικά  
γυαλάδα σε αποδοση12 μ2/1λιτρο μάτ. 
 9 .  βερνίκι υδατοδιαλυτό εμποτισμού εσωτερικής χρήσης με  πιστοποίση   ΕΝ71. 
 10.  Συντηρητικό  ξύλου  αχρωμο  με  μεγάλη  προστασία  για  τους  μήκητες και  μούχλα .     
 11.  βερνίκι υδατοδιαλυτό εμποτισμού εσωτερικής χρήσης με  πιστοποίση   ΕΝ71 
 12. ελαστικό βερνίκι  ενός  συστατικού με  βάση  την  πολυουρεθάνη κατάλληλο για  πατώματα , 
 13.  Υγρό  αυτογιάλιστρο  βερνίκι  για μάρμαρα , πέτρα  κλπ  που δημιουργεί  εξαιρετική γυαλάδα ,αντοχή  και      
             διάφανη  επίστρωση  πλαστικοποίησης  και  δεν κιτρινίζει 
 
14. Ηπιο  διαλυτικό  πινέλλου χρωμάτων  και  βερνικιών  ενός  συστατικού οικοδομικής  και  βιομηχανικής     
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     χρήσης      κατάλληλο και  για  αλκυδικά  χρώματα  αυτοκινήτου  . 
15   Nεφτι    WHITE  SPIRIT  
 

16. επαλειφόμενο  ελαστομερές στεγανωτικό  ταρατσών ελεύθερο  διαλυτών με καλή πρόσφυση 1,31/μμ2 
ΕΝ1542 για την  τοπική  στεγάνωση ρογμών  σε ταράτσες  και οποιαδήποτε άλλης  επιφάνειας με πιστοποίηση  
CE  ως προιόν προστασίας  επιφανειών σκυροδέματος ,σύμφωνα  με το πρώτυπο ΕΝ1504-2  με πυκνότητα  
τουλ 1,41 kg /l + - 0.02 kg/l     

17. Eποξειδικό  χρώμα  διαλύτου δυο συστατικών  με απόδοση 12μ2/λ με σχέση ανάμειξης Α/Β =4/1 ΜΕ 4 7/1  
ΠΟΕ  με οριακή τιμή 500g/l  ΠΟΕ . 

18. Ακρυλικό ταχυστέγνωτο   χρώμα  ειδικό για την  διαγράμμιση  οδών με εξαιρετική αντοχή  και ειδικά 
υαλοσφαιρίδια   πυκνότητα  1,46 +-0,02 kg /l( κίτρινο)  1,66+-0,02 kg/l (λευκό)      

19.  πλάκες  ορυκτοβάμβακα  των  50 mm  πυκνότητας 80 kg  ,αντοχή  στην  φωτιά  Α1. 
20.  Ελαστομερές  ασφαλτικό  γαλάκτωμα (πάστα) ενός  συστατικού  βάσεως νερού      
      Αποχρώσεις:           λευκό, κεραμιδί  Σκληρότητα κατά  SHORE Α: 50  Πυκνότητα: 1,41 kg/l ± 0,02 kg/l  
      απορρόφηση νερού: 0,01 kg/m2·h0,5(ΕΝ 1062-3, απαίτηση ΕΝ 1504-2: w < 0,1)  
      Διαπερατότητα CO2 : Sd > 50 m (EN 1062-6) 
      ΣΗΜ  Όλα  τα  υλικά  να είναι  Α  ποιότητος   για  επαγγελματική  χρήση    και  με τις κατάλληλες  πιστοποιήσεις 
21. Αυτοκόλλητες  ασφαλτικές  ταινίες  αλουμινίου   10 χ 60cm 
22. Ελαστικό σφραγιστικό  και  συγκολλητικό πολλαπλών  χρήσεων  με ελαστομερές  πολυουρεθανικό   
      υλικό(μαστίχα σε σωληνάριο) των  600 ml 
23.Ταχύπηκτο  επισκευαστικό  οδοστρώματος  των 25 κιλών. 
24. Υλικό  για ανάμιξη  κονιαμάτων  της  πρόσφυσης  ravinex. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ 

                                                                         (CPV : 44111400-5) 

 
ΟΜΑΔΑ Α  , Θα βαρύνει τον ΚΑ  15.7331.031  ΥΠΟΜΕΛΕΤΗ   2(5)/2018 

                                                

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 

1 . 
 

πλαστικά  χρώματα 
 

700 lit 
 

2,85714 
 

2.000,00 

2. Τσιμεντοχρώματα 600lit 

 
3,97 2.380,00 

3. Υαλόχαρτα  100-120αρια 1117   tem 

 
0,08 86,80 

4. Υαλόχαρτα     80 αρια 

 

160    tem 0,25 40,00 

5. Σμυριδόπανο  ψιλό 45  tem 

 
0,12 5,48 

6. Μίνιο 28,80 lit 

 
3,25 93,60 

7. Ντουκοχρώματα 43,20 lit 

 
4,47 193,10 

8. νέφτι (WHITE SPIRIT) 22,80 lit 

 
1,35 30,78 

9. υλικό στοκαρίσματος 
για  τοίχους-ξύλα 

 

18 kg 0,63 
 

11,34 
 

10. Βελατούρα 22 lit 3,18 69,96 

11. Ριπολίνη  (νεφτιού) 20 lit 
 

4,47 89,40 

   Σύνολο Α 5.000,46 

   ΦΠΑ 24% 1.200,11 

  ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ Α              6.200,57 
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Οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές, και μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς να αλλάζει το 
συνολικό συμβατικό ποσό. ( 6.200,57 €)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24 %. 

 
 
 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β  , Θα βαρύνει τον ΚΑ  30.6699.007 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ  -ΕΙΔΙΚΑ  ΧΡΩΜΑΤΑ –ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
                                                    CPV (39812500-2)   (CPV : 44111400-5) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

(€) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

 
1. 

Χρώματα  υδατικής  διασποράς 
ακρυλικής   η  βινυλικής  η  
στυρενιοακρυλικής  βάσεως  για  
εξωτερικούς χρωματισμούς επι 
επιφανειών επιχρισμάτων   
 

2300 lit 3,25 7.475,00 

2. 

Βαφή  εσωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων   η γυψοσανίδων  
με οικολογικό  πλαστικό  χρώμα 
βάσεως νερού με βάση  από  
συμπολυμερείς  ρητίνες χωρίς  
αμμωνία  και με  διεθνές 
αναγνωρισμένο φορέα απονομής 
οικολογικού  σήματος 
Α ποιότητος  

1400 lit 4,40 6.160,00 

3. Ελαιοχρωματισμοι  ξύλινων  
επιφανειών  αλκυδικών η 
ακρυλικών ρητινών με Βελατούρα  
νερου οικολογική με ανάλογη 
πιστοποίηση  οικολογικών  
χρωμάτων  Α ποίοτητος. 

 
 
 
 
 

200 lit 
 

 
 
 
 
 

8,70 1.740,00 

4. Ελαιοχρωματισμοι  ξύλινων  
επιφανειών  αλκυδικών η 
ακρυλικών ρητινών με   ριπολίνη   
νερου οικολογική με ανάλογη 
πιστοποίηση  οικολογικών  
χρωμάτων  Α  ποιότητος  

 

200 lit 

 

9,20 1.840,00 

5. Αστάρι  για ακρυλικές  η  
συμπολυμερείς  ρητίνες για  
εξωτερικές  επιφάνειες  βάσεως 
νερού 

 

150 lit 

 

 

3,20 480,00 

 
 
 

6. 

Ακρυλικό  μικρομοριακό 
υπόστρωμαχρωματισμών(αστάρι) 
επι μη μεταλικών επιφανειών για 
εσωτερικούς χώρους παλαιών 
επιχρίσματων ,γυψοσανίδες 
,μοριοσανίδες  άοσμο ,βάσεως 
νερού  (οικολογικό)κατάλληλο  για 
οικολογικά  πλαστικά     χρώματα  

 

 

200 lit 

 

 

5,00 1.000,00 

 
 
 

7. 

Εφαρμογή  αντισκωριακής βαφής  
υποστρώματος μετάλλων 
αλκυδικής η στυρενιοακρυλικών 
ανθεκτικών ρητινών  η  
προέλευσης βερνικοχρωμάτων    
για μεταλλικές επιφάνειες . 

 

 

 

 

250 lit 

 

 

 

 

4,80 1.200,00 

 Υπόστρωμα  ασταρι για   480,00 



34 

 
 

8. 

χρωματισμούς επιφανειών 
επιχρισμάτων εσωτερικών η 
εξωτερικών χώρων από ακρυλική 
ρητίνη βάσεως διαλύτη  

  

 

 

 

100 lit 

 

 

 

4,80 

 
 

9. 

Βερνίκι  ξύλινων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα η τροποιημένη 
πολυουρεθανικής ρητίνη βάσεως    
νερού ( οικολογικής χρήσης)  για 
εσωτερική  η εξωτερική  χρήση   

 

 

 

150 lit 

 

 

7,50 1.125,00 

 
10. 

Συντηρητικό  και προστατευτικό  
βερνίκι  ξύλου  βάσεως 
συνθετικών  ρητίνων  νερού για 
την προστασία του  από  
μικροοργανισμόυς. 

 

150 lit 

 

8,50 1.275,00 

11. Βερνίκι  πέτρας  νερού  
άοσμο,ακρυλικό  για  τον  
εμποτισμό  και  στεγανωποίηση 
πέτρας  και  αλλων  ορυκτών  
δομικών  υλικών , για εσωτερικές 
και  εξωτερικές επιφάνειες . 

 

 

 

30lit 

 

 

7,00 210,00 

12. Βερνίκι  ξύλου  ενός  συστατικού 
για πατώματα με  βάση ρητίνη 
πολυουρεθάνης  για  εσωτερικές  
επιφάνειες    
 

 
50lit 

  
         11,50 

575,00 

13. Στιλβωτική  αλοιφή  Λούστρο 
για  γυάλισμα  μαρμάρων  
πλακών γρανιτών  ,μωσαϊκών  
κλπ   

30 lit 8,5 

255,00 

14. Διαλυτικό   
 

250 lit 2,29 571,85 

15. Νέφτι 
   

250 lit 1,35 337,50 

16. Επαλειφόμενο ελαστομερές 
στεγανωτικού νερού ταρατσών    

3200 lit 2,20 7040,00 

17. Εποξειδικό  χρώμα διαλύτου 2  
συστατικών  για πισίνες 
χλωριωμένου   καουτσούκ 

 

300 lit 

 

13,70 

 

4.110,00 

18. Χρώμα  διαγραμμίσεων ακρυλικό  
ταχυστέγνωτο για  διαγραμμίσεις  
σε δυο χρώματα λευκό-κίτρινο με 
ειδικά  υαλοσφαιρίδια .  

 
 

2300 kg 

 
 

3,80 
8.750,01 

19  Θερμοηχομόνωση  πλάκες  

ορυκτοβάμβακα  των  50 mm  για 

οροφές ,δάπεδα  τοίχους κλπ  

πυκνότητας 80 kg/Μ3 

 

 
 

300  Μ2 

 
 

7,00 2.100,00 
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20 Ελαστομερές  ασφαλτικό  
γαλάκτωμα (πάστα) ενός  
συστατικού  βάσεως νερού για  
επιφάνειες  εκ  σκυροδέματος. 

 
500  kg 

 
4,0 2.000,00 

21 Αυτοκόλλητες  ασφαλτικές  ταινίες  
αλουμινίου   10 χ 20cm για  
μόνωση  αρμών  
ταρατσών,μόνωση  υδρορροών 
κλπ.  

 
200 m 

 
2,6 

520,00 

22 Ελαστικό σφραγιστικό  και  
συγκολλητικό πολλαπλών  
χρήσεων  με ελαστομερές  
πολυουρεθανικό  υλικό(μαστίχα 
σε σωληνάριο) των  600 ml  για 
σφράγιση  αρμών  κατασκευών  
από  σκυρόδεμα  πλάτους 25mm   
και ελάχιστου  βάθους  
5 mm. 

 
 
 
 
 

100 tem 
 

 
 
 
 
 

10,00 
 

1.000,00 
 

23 Στεγανωτική  επίστρωση  με  
Ταχύπηκτο  επισκευαστικό  
οδοστρώματος  των 25 κιλών  σε 
οιονδήποτε  επιφάνεια  . 

 
100 tem/25κg 

 
13,20 

1.320,00 
 
 

24 Υλικό  για ανάμιξη  κονιαμάτων  
της  πρόσφυσης  ravinex 

300 litra 2,85 855,00 

     

   Συνολο  Β 52.419,355 

   ΦΠΑ 24 % 12.580,645 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Β 65.000,00 € 

Επισημαίνεται ότι, οι προαναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται  να αυξομειωθούν, 
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, χωρίς όμως υπέρβαση της  συνολικής  
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  ανά Ομάδα . 
 
 
 
 
 

 
Αιγάλεω        20/06 / 2018  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Βασιλείου Γεώργιος                                                
TE Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Αυτοματισμού 

Αιγάλεω    20/06 / 2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

 
 

Γεώργιος Ροδάτος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 
Α.Μ. : 40  /2018 
Αρ. Πρωτ. :     16085 / 20 -06-2018   

( συμπεριλαμβανομένου φπα 24 %) 
 

 

  
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ  -

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ  , ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  » 
               για τις ανάγκες :  
 
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,  AΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031      & Α.Μ 2(5)/2018 ) 
 και την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» (ΚΑ. 30.6699.007) 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 71.200,57 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ 
Φ.Π.Α 24% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

 

                         

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
CPV : 44111400-5,39812500-2 

 

ΕΝΤΥΠΟ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΗΣ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ 

 

 Του/της …………………….……………………………………….…….…………,  

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ……………………………………….Δ.Ο.Υ. ………..………..….…….……………., έδρα 

………………………..…...., οδός ………….…………., αριθμός …….…, τηλέφωνο …………………., φαξ 

…………..………………….., email: ………………………. 
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ΟΜΑΔΑ Α  , Θα βαρύνει τον ΚΑ  15.7331.031 
 CPV : 44111400-5 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(€) 

 

1 . 
 

πλαστικά  χρώματα 
 

700 lit 
 

   

2. Τσιμεντοχρώματα 600lit 

 

   

3. Υαλόχαρτα  100-120αρια 1117   tem 

 

   

4. Υαλόχαρτα     80 αρια 

 

160    tem    

5. Σμυριδόπανο  ψιλό 45  tem 

 

   

6. Μίνιο 28,80 lit 

 

   

7. Ντουκοχρώματα 43,20 lit 

 

   

8. νέφτι (WHITE SPIRIT) 22,80 lit 

 

   

9. υλικό στοκαρίσματος 
για  τοίχους-ξύλα 

 

18 kg 

   

10. Βελατούρα 22 lit    

11. Ριπολίνη  (νεφτιού) 20 lit 
 

   

   Σύνολο Α   

   ΦΠΑ 24%   

               ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΟΜΑΔΑ Β  ,  
Θα βαρύνει τον ΚΑ  

30.6699.007 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ  -ΕΙΔΙΚΑ  
ΧΡΩΜΑΤΑ –ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
 

CPV (39812500-2)   (CPV : 
44111400-5) 

 
 
 
 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟ

ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(€) 

 
1. 

Χρώματα  υδατικής  διασποράς 
ακρυλικής   η  βινυλικής  η  
στυρενιοακρυλικής  βάσεως  για  
εξωτερικούς χρωματισμούς επι 
επιφανειών επιχρισμάτων   
 

2300 lit   

 

2. 

Βαφή  εσωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων   η γυψοσανίδων  
με οικολογικό  πλαστικό  χρώμα 
βάσεως νερού με βάση  από  
συμπολυμερείς  ρητίνες χωρίς  
αμμωνία  και με  διεθνές 
αναγνωρισμένο φορέα 
απονομής οικολογικού  
σήματος 
Α ποιότητος  

1400 lit   

 

3. Ελαιοχρωματισμοι  ξύλινων  
επιφανειών  αλκυδικών η 
ακρυλικών ρητινών με 
Βελατούρα  νερου οικολογική με 
ανάλογη πιστοποίηση  
οικολογικών  χρωμάτων  Α 
ποίοτητος. 

 
 
 
 
 

200 lit 
 

 

 

 

4. Ελαιοχρωματισμοι  ξύλινων  
επιφανειών  αλκυδικών η 
ακρυλικών ρητινών με   
ριπολίνη   νερου οικολογική με 
ανάλογη πιστοποίηση  
οικολογικών  χρωμάτων  Α  
ποιότητος  

 

200 lit 

 

 

 

5. Αστάρι  για ακρυλικές  η  
συμπολυμερείς  ρητίνες για  
εξωτερικές  επιφάνειες  βάσεως 
νερού 

 

150 lit 

 

 

  

 
 
 

6. 

Ακρυλικό  μικρομοριακό 
υπόστρωμαχρωματισμών(αστά
ρι) επι μη μεταλικών επιφανειών 
για εσωτερικούς χώρους 
παλαιών επιχρίσματων 
,γυψοσανίδες ,μοριοσανίδες  
άοσμο ,βάσεως νερού  
(οικολογικό)κατάλληλο  για 
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οικολογικά  πλαστικά     
χρώματα  

200 lit 

 
 
 

7. 

Εφαρμογή  αντισκωριακής 
βαφής  υποστρώματος 
μετάλλων αλκυδικής η 
στυρενιοακρυλικών ανθεκτικών 
ρητινών  η  προέλευσης 
βερνικοχρωμάτων    για 
μεταλλικές επιφάνειες . 

 

 

 

 

250 lit 

 

 

 

 
 
 

8. 

Υπόστρωμα  ασταρι για 
χρωματισμούς επιφανειών 
επιχρισμάτων εσωτερικών η 
εξωτερικών χώρων από 
ακρυλική ρητίνη βάσεως 
διαλύτη  

  

 

 

 

 

100 lit 

 

 

 

 
 

9. 

Βερνίκι  ξύλινων επιφανειών 
με ελαιόχρωμα η τροποιημένη 
πολυουρεθανικής ρητίνη 
βάσεως    νερού ( οικολογικής 
χρήσης)  για εσωτερική  η 
εξωτερική  χρήση   

 

 

 

150 lit 

 

 

 

 
10. 

Συντηρητικό  και προστατευτικό  
βερνίκι  ξύλου  βάσεως 
συνθετικών  ρητίνων  νερού για 
την προστασία του  από  
μικροοργανισμόυς. 

 

150 lit 

 

 

 

11. Βερνίκι  πέτρας  νερού  
άοσμο,ακρυλικό  για  τον  
εμποτισμό  και  στεγανωποίηση 
πέτρας  και  αλλων  ορυκτών  
δομικών  υλικών , για 
εσωτερικές και  εξωτερικές 
επιφάνειες . 

 

 

 

30lit 

 

 

 

12. Βερνίκι  ξύλου  ενός  
συστατικού για πατώματα με  
βάση ρητίνη πολυουρεθάνης  
για  εσωτερικές  επιφάνειες    
 

 
50lit 

 

 

 

13. Στιλβωτική  αλοιφή  Λούστρο 
για  γυάλισμα  μαρμάρων  
πλακών γρανιτών  ,μωσαϊκών  
κλπ   

30 lit  

 

 

14. Διαλυτικό   
 

250 lit   

 

15. Νέφτι 
   

250 lit   

 

16. Επαλειφόμενο ελαστομερές 
στεγανωτικού νερού ταρατσών    

3200 lit   

 

17. Εποξειδικό  χρώμα διαλύτου 2  
συστατικών  για πισίνες 
χλωριωμένου   καουτσούκ 

 

300 lit 
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Επισημαίνεται ότι, οι προαναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται  να αυξομειωθούν, 
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, χωρίς όμως υπέρβαση της  συνολικής  
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  ανά Ομάδα . 
  
 
 
 
                                                                                 ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

- Ο – 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18. Χρώμα  διαγραμμίσεων 
ακρυλικό  ταχυστέγνωτο για  
διαγραμμίσεις  σε δυο χρώματα 
λευκό-κίτρινο με ειδικά  
υαλοσφαιρίδια .  

 
 

2300 kg 

 

 

 

19  Θερμοηχομόνωση  πλάκες  

ορυκτοβάμβακα  των  50 mm  για 

οροφές ,δάπεδα  τοίχους κλπ  

πυκνότητας 80 kg/Μ3 

 

 
 

300  Μ2 

 

 

 

20 Ελαστομερές  ασφαλτικό  
γαλάκτωμα (πάστα) ενός  
συστατικού  βάσεως νερού για  
επιφάνειες  εκ  σκυροδέματος. 

 
500  kg 

 
 

 

21 Αυτοκόλλητες  ασφαλτικές  
ταινίες  αλουμινίου   10 χ 20cm 
για  μόνωση  αρμών  
ταρατσών,μόνωση  υδρορροών 
κλπ.  

 
200 m 

 

 

 

22 Ελαστικό σφραγιστικό  και  
συγκολλητικό πολλαπλών  
χρήσεων  με ελαστομερές  
πολυουρεθανικό  υλικό(μαστίχα 
σε σωληνάριο) των  600 ml  για 
σφράγιση  αρμών  κατασκευών  
από  σκυρόδεμα  πλάτους 
25mm   και ελάχιστου  βάθους  
5 mm. 

 
 
 
 
 

100 tem 
 

 

 

 

23 Στεγανωτική  επίστρωση  με  
Ταχύπηκτο  επισκευαστικό  
οδοστρώματος  των 25 κιλών  
σε οιονδήποτε  επιφάνεια  . 

 
100 

tem/25κg 

 

  

24 Υλικό  για ανάμιξη  κονιαμάτων  
της  πρόσφυσης  ravinex 

300 litra   

 

     

 

   Συνολο  Β   

   ΦΠΑ 24 %   

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Β   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 
Α.Μ. : 40  /2018 
Αρ. Πρωτ. :     16085 / 20 -06-2018      

( συμπεριλαμβανομένου φπα 24 
%) 

 

 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ  -
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ  ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  » 

               για τις ανάγκες :  
 
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,  AΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031      & Α.Μ 2(5)/2018 ) 
 και την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» (ΚΑ. 30.6699.007) 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 71.200,57 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ 
Φ.Π.Α 24% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   

 

                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
CPV :    (44111400-5, 39812500-2 ) 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο 1 
 

Η   παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  στην εκτέλεση  της  Προμήθειας με  τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     
ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ ,ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ,ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  » 

               για τις ανάγκες :  
 
 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,  AΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031      & Α.Μ 2(5)/2018 ) 
 και την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» (ΚΑ. 30.6699.007) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 71.200,57 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α 24% 
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Προμηθευτής  στη  συνέχεια  θα ονομάζεται ο μειοδότης- μειοδότες που θα αναδειχθεί-αναδειχθούν ύστερα  από  
την  διαδικασία  του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , για την εκτέλεση  της παραπάνω προμήθειας . 
 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερερς  Ομάδες αλλά με την 
προϋπόθεση ότι θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ειδών – υλικών εκάστης Ομάδας στην οποία 
συμμετέχουν. Προσφορά που  περιλαμβάνει μέρος των ειδών κάποιας ομάδας , απορρίπτεται. 
 
Η παράδοση  των ειδών- υλικών θα  είναι τμηματική ή συνολική ,σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του Δήμου , χωρίς  η 
Αναθέτουσα  Αρχή  να  υποχρεούται  να προμηθευτεί  όλα  τα είδη ή  όλες  τις  ποσότητες των  ειδών που 
περιγράφονται  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της  παρούσας . 
 
Άρθρο 2 
 
Η  προμήθεια  πραγματοποιείται  σύμφωνα με : 
1. To  N.4412/16  ( ΦΕΚ -147  Α/ 08-08-16 ) : Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων , Προμηθειών και  Υπηρεσιών  ( 
προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ ) 
2. Την  από  12/12/2012  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  που κυρώθηκε  με  το Ν.4111/2013 ( ΦΕΚ Α΄ 18 ) 
3. Το  Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α/2013 ) « Εθνικό  σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων  και  άλλες  
Διατάξεις » 
4. Το  Ν.4013/2011 ( ΦΕΚ 201/Α' )  « Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού  
Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση  του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 ( 
πτωχευτικός κώδικας )  - Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης και άλλες  διατάξεις ». 
5. Το   Ν.3852/2010  (  ΦΕΚ 87Α/07-06-2010 ) «  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης ¨C Πρόγραμμα  Καλλικράτης » 
6. Το Ν.3886/2010 ( ΦΕΚ  173/30-09-2010  τεύχος  Α ΄ )  « Δικαστική  προστασία κατά  τη σύναψη δημόσιων  
συμβάσεων...» και  έως  την ημερομηνία  παύσεως  ισχύος  του 31.12.2016. 
7. Το Ν.3861 /2010 ( ΦΕΚ 112/Α' ) « Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την υποχρεωτική ανάρτηση  νόμων και 
πράξεων  των κυβερνητικών  , διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών οργάνων  στο  διαδίκτυο «   Πρόγραμμα   Διαύγεια 
» και  άλλες  διατάξεις ». 
8. Το  Ν.3548/07 ( ΦΕΚ 68 Α ΄ ) « Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και  
τοπικό Τύπο και άλλες  διατάξεις » . 
9. Το  Ν. 3463/06 ( ΦΕΚ 114 Α' )  « Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων » 
10. Το  Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ 14 Α΄ ) « Επείγουσες  ρυθμίσεις  που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012-2013 » 
11. Του  άρθρου    του Ν. 4205/2013  ( ΦΕΚ 242/Α' ) ( ΦΕΚ  242/ Α /06-11-2013 ) 
 « Ηλεκτρονική  επιτήρηση  υπόδικων... και  άλλες  διατάξεις » , ( αρθ.   , παρ.4 β ) . 
12. Τη με αριθ. 1108437 /2565/ΔΟΣ/15-11-2005 ( ΦΕΚ 15 0/ Β΄ ) Απόφαση  του Υφυπουργού  Οικονομίας  &  
Οικονομικών « Καθορισμός   των  χώρων  στις  οποίες λειτουργούν  εξωχώριες  εταιρίες » 
13. Τη  με αριθ  20 77 /23-08-2007  (  ΦΕΚ 1673 / Β΄ )  Κ.Υ.Α  των  Υπουργών  Ανάπτυξης και Επικρατείας  « 
Δικαιολογητικά  για  την τήρηση  των μητρώων  του Ν.3310/2005 , όπως τροποποιήθηκε  με το Ν. 3414 /2005 » 
14 . Την  Υ.Α  Π1 /23 0/2013   ( ΦΕΚ 2677/ Β ) « Τεχνικές  λεπτομέρειες  και διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού  
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  ( Ε .Σ.Η.ΔΗ.Σ )  » 
15. Την   Υ.Α   Π1 /542 /04-03-2014  ( ΑΔΑ : ΒΙΚΤΦ -ΠΨ5 )  Εγκύκλιος  με θέμα « Ενημέρωση  για  το Εθνικό  
Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ». 
16. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
18. Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 7  παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης 
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 36 8). 
19. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 
20. της με αρ. Π1/23 0/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
Άρθρο 3  
 Τα  συμβατικά στοιχεία  της  σύμβασης  κατά  σειράν ισχύος  είναι : 
Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της.  
Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.  
Τεχνικές Περιγραφές – Προδιαγραφές 
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.  
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή  
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Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου  
 
 
Άρθρο 4 
Για  όλα  τα είδη    η τιμή  μονάδας  της προσφοράς θα  είναι σταθερή  και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια  της  
σύμβασης  και για κανένα  λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν  υπόκειται. 
Σε  κάθε  τιμή  περιλαμβάνεται  το κόστος της  προμήθειας , το κόστος φορτοεκφόρτωσης  των ειδών και η 
προσκόμιση  τους στους  χώρους  του εργοδότου , καθώς και κάθε  νόμιμη κράτηση. 
Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα γίνει συνολικά ή τμηματικά για το μέρος της προμήθειας που έχει εκτελεστεί , με  
την προσκόμιση τιμολογίων που θα συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, με την  έκδοση  ισόποσων  
χρηματικών  ενταλμάτων  με  χρηματικά  εντάλματα πληρωμής  που θα εκδίδονται μετά  την παραλαβή  των ειδών  
κι εφόσον η  Επιτροπή  Παραλαβής  δε  διαπιστώσει κανένα πρόβλημα  ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα 
των προϊόντων . 
 
Άρθρο 5 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας-
σύµβασης εκτός ΦΠΑ και για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ ή την ΟΜΑΔΑ που έχει υποβάλλει Προσφορά .   

Η  εγγύηση  κατατίθεται  πριν  ή   κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και καταπίπτει  στην περίπτωση 
παράβασης  των ορών της  σύμβασης , όπως αυτή ειδικότερα  ορίζει . 
Για  την  εγγύηση  « καλής  εκτέλεσης »  ισχύουν  οι  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 . 
 
Άρθρο 6 
  
Μετά  την επέλευση  των εννόμων αποτελεσμάτων της  απόφασης  κατακύρωσης  , η αναθέτουσα  αρχή  
προσκαλεί   τον ανάδοχο  να προσέλθει για την υπογραφή  του συμφωνητικού , εντός  είκοσι  ( 20 ) ημερών από 
την κοινοποίηση  σχετικής  εγγραφής  ειδικής  πρόσκλησης . 
Η  υπογραφή  του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα .Εάν ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  
συμφωνητικό , μέσα στην προθεσμία που  ορίζεται  στην ειδική πρόσκληση , κηρύσσεται  έκπτωτος , καταπίπτει  
υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η εγγύηση  συμμετοχής του και η κατακύρωση  γίνεται   στον προσφέροντα  που  
υπέβαλε  την αμέσως  επόμενη  πλέον συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά . Αν κανένας  από τους 
προσφέροντες  δεν προσέλθει  για  την υπογραφή  του συμφωνητικού , η  διαδικασία  ανάθεσης   ματαιώνεται , 
σύμφωνα  με  την περίπτωση δ' της  παραγράφου  2  του άρθρου  106  του  Ν.4412/2016 . 
 
Άρθρο 7 
Η  παραλαβή  των  προμηθευόμενων  ειδών  θα  γίνεται  από την Επιτροπή  οριζόμενη προς  τούτο  από   το  
Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τα είδη  που προμηθεύεται  ο Δήμος  και πραγματοποιείται  μέσα  στο καθοριζόμενο  
χρόνο  από  την σύμβαση   κατ΄  εφαρμογή  των  διατάξεων  του άρθρου  221 του  Ν.4412/2016 . 
Η  ποσότητα των ειδών,  συνολικά ή τμηματικά  θα   παραδίδεται  από τον προμηθευτή  με δικά του έξοδα  στο 
Δημοτικό κατάστημα   εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης που αναφέρεται στην Διακήρυξη.  
 
Με  κάθε  παράδοση  θα  εκδίδονται  δελτία  αποστολής  και θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια ,σύμφωνα με τα 
εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα  και με τις  τιμές  σύμφωνα με  την υποβληθείσα  οικονομική  προσφορά  
του προμηθευτή . 
 
Άρθρο 8 
 
Ο  προμηθευτής  εγγυάται  ότι  όλα τα  είδη    θα  είναι αρίστης  ποιότητας  και σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  
της μελέτης. Ο Δήμος Αιγάλεω διατηρεί  όλα  τα δικαιώματα , τα  οποία  θα  ασκήσει  όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω  διαβεβαιώσεις  του προμηθευτή .  
Ο  προμηθευτής έχει την υποχρέωση  να  αντικαταστήσει , ύστερα  από αίτηση  του Δήμου Αιγάλεω , κάθε τεμάχιο  
που προμήθευσε, μέσα σε  εύλογο χρονικό διάστημα, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω βεβαιώσεων 
. Οι  δαπάνες  επιστροφής  στον προμηθευτή  των ακατάλληλων  ειδών  και οι  δαπάνες αποστολής  των  νέων  
προς  αντικατάσταση των  ακατάλληλων  βαρύνουν τον προμηθευτή . 
Επιπλέον κατά  την κρίση  του Δημοτικού  Συμβουλίου  μπορεί  να κηρυχθεί  έκπτωτος  με όλες  τις  νόμιμες  
συνέπειες . Επίσης  , με απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  μπορεί  να  του  επιβληθεί  το πρόστιμο , το  
οποίο  οφείλει  να καταβάλει  ως  αποζημίωση   προς  τον Δήμο  για  τη βλάβη  που προκάλεσε. Αν  ο  
προμηθευτής  δεν  καταβάλει  το πρόστιμο κηρύσσεται  έκπτωτος , με  όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες . 
Αν  ο  προμηθευτής  καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια  ακατάλληλων  ειδών , κηρύσσεται  έκπτωτος,  με  
όλες  τις  νόμιμες  συνέπειες . 
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Άρθρο  9  
 
Ατυχήματα , ζημιές  , τους νόμιμους φόρους ,τέλη , έξοδα  δημοσίευσης , χαρτόσημα , βαρύνουν  όλα  τον ανάδοχο  
και  μόνο  αυτόν  χωρίς   καμία  ευθύνη  και  υποχρέωση   του Δήμου Αιγάλεω .Ο Φ.Π.Α  (24%) θα βαρύνει το 
Δήμο Αιγάλεω. 
 

 
Αιγάλεω   20/06/2018  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Βασιλείου Γεώργιος                                                
TE Τεχνολογικών Εφαρμογών 

Αυτοματισμού 

Αιγάλεω   20 /06 / 2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

 
 

Γεώργιος Ροδάτος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6014] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 ΚΑΙ ΚΑΛΒΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ, 12243 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

- Τηλέφωνο: 2105310213 

- Ηλ. Ταχυδρομείο: texnikasinergia@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.egaleo.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):     
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΥΛΙΚΩΝ   ΧΡΩΜΑΤΩΝ  ,ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ , ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  »  

CPV : 44111400-5 
CPV :  39812500-2 

               για τις ανάγκες :  
 
 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ,  AΘΛΗΤΙΚΩΝ   
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  (ΚΑ. 15.7331.031      & Α.Μ 2(5)/2018 ) 
 και την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ,ΧΡΩΜΑΤΩΝ, 
ΜΟΝΩΤΙΚΏΝ ΒΑΦΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 2018» (ΚΑ. 30.6699.007) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 71.200,57 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α 24% 

 
 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:PROC003913641 2018-10-29 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες. 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.egaleo.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»

iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο

v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους

vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 
 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

1. Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

 
 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας                                                                                                                             

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
3. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

ix
· 

4. δωροδοκίαx
,xi
· 

5. απάτη
xii
· 

6. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii
· 

7. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv
· 

8. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xix
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

xx
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

xxiv
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

                                                           

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 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 (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
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εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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Μέρος IV: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν

xxxiii
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
                                                           

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη 

σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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