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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ 

Πξνκήζεηα   μύιηλσλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ, 

πεξγθόισλ θηόζθηα θιπ  Γήκνπ 

Αηγάιεσ 
 

Αριθμός Μελέηης   14 / 2019  

Αρ. πρωη.: 24135/10-9 -2019 

Κ.Α: 15.7331.035- 35.7135.017 

CPV : 03419100-1  

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

O   ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΑΛΔΩ 

 Πξνθεξχζζεη Γεκφζην ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

γηα ηε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηε « Πξνκήζεηα  μύιηλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ 

θηηξίσλ, πεξγθόισλ,θηόζθηα θιπ ηνπ Γήκνπ  Αηγάιεσ», πξνϋπνινγηζκνύ  28.122,89 €,  κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

κόλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα  

121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ην άξζξν 43 παξ 19 ηνπ Ν. 4605/2019. Παξάιιεια ζα 

παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ: www.aigaleo.gr. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ  1/ 11  /2019 εκέξα   Παξαζθεπή  ελώπηνλ  ηεο 

Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ώξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ ηελ    11.30  π.κ. 

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο  ζα βαξχλεη ηνπο  θσδηθνχο αληίζηνηρα : 

 

Α/Α ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΓΑΦΗ ΠΟΟ κε ΦΠΑ 

1 15.7331.035 πληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ, 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ 

Γεκνηηθψλ θηηξίσλ ( έξγν απηεπηζηαζίαο ) – 

πξνκήζεηα μπιείαο. 

3.407,46  

2 35.7135.017 Πξνκήζεηα-ηνπνζέηεζε μχιηλσλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εμνπιηζκνχ 

πφιεο (πέξγθνιεο, θηφζθηα θιπ) 

24.715,43 

 

 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο  2019.  

Ο Γήκνο ζα  δερζεί πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνχλ ζην ζύλνιν όπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνύζα κειέηε. 

http://www.aigaleo.gr/
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Άξζξν 1 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην  ηνπηθφ Σχπν 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Σνπ Ν. 4605/2019 ( Α’ 52) Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016 

 

Άξζξν  2 

Σεύρε Γηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα  ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ηα αθφινπζα: 

Α) Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

Β) Σερληθή έθζεζε- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Γ) Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

Δ) Σηκνιφγην Πξνζθνξάο 

  

 

Άξζξν 3  

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

1.  Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 1.11.2019 εκέξα Παξαζθεπή  κε ώξα έλαξμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ   11.00  π.κ θαη ιήμεο ηελ   11.30 π.κ, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνύ ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

2.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ζα γίλεηαη 

απνδεθηή θακία πξνζθνξά.  
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Άξζξν 4 

Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ επί όξσλ 

δηαθήξπμεο 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.aigaleo.gr. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Iεξά Οδφ 364 θαη Αλδξέα Κάιβνπ Σ.Κ. 122.43, ηειέθσλν: 

2105312731, αξκφδηα ππάιιεινο Μαξία Γαξέθε Fax: 2105983055, e-mail: 

kiposegaleo@yahoo.gr, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 5 

Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

2. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984.  

 

Άξζξν 6 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1. Απηνί πνπ ζα πάξνπλ κέξνο  ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

      χκθσλα κε ην άξζξν 79
Α  

ηνπ Ν. 4412/2016  θαη 46 παξ 6 ηνπ Ν. 4605/2019 ην ΣΔΤΓ κπνξεί 

λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10 ) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

Σεκείωζε 1: Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ πεξηζζόηεξα από έλα θπζηθά πξόζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηόλ είλαη δπλαηή, κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ Φνξέα. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ θνξέα  λνείηαη ό λόκηκνο εθπξόζσπνο 

απηνύ. Όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ Καηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζεο ηνπ θαηά ην 

ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζε ζπκκεηνρή ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν Φπζηθό 

πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ Οηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 Σεκείωζε 2: Εθόζνλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηόθσλ ή 

ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζεσξείηαη όηη 

δελ αζεηεί ηηο αλαγξαθφκελεο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

http://www.aigaleo.gr/
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εκείσζε 3: Γηα ηελ λόκηκε θαη έγθπξε ζπκκεηνρή, ε πξνζθνξά θάζε ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή 

(πξνζθέξσλ) ζα πξέπεη, λα ζπλνδεύνληαη από ην Τ.Ε.Υ.Δ., ην νπνίν ζα έρνπλ ζπκπιεξώζεη νη 

Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο: 

1. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, 

ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ. 

2. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο II Γ) 

δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ γηα 

θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. 

3. Όηαλ ζε κία δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ρσξηζηφ ΣΔΤΓ. 

4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο λα απνηππψζνπλ ζην ΣΔΤΓ, 

αθνξνχλ : 

  α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 

  β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

  γ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ηνπο ηπρφλ ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ θαη  

δ) ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη εηδηθά αλ εθπιεξψλνληαη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο. 

 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ, ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο 

θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη 

αλεπηθύιαθηα. 

3 . Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο: 

i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. 

ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη 

δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

ii. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο 

ηεο Δ.Π.Δ. 

iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη 

λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 
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πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν 

θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη 

ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 

A. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί 

απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη 

ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ 

δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην 

Γήκν Αηγάιεσ, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο Αηγάιεσ απνθαζίζεη φηη ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά 

νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. 

 B. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε 

απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ 
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απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο 

ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή 

επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη 

εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη 

νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

 

Άξζξν 7 

Δγγπήζεηο 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη.  

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο 

ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 

ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ε) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

2) ηνλ εθδφηε, 

3) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη 
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4) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

5) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

6) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

7) ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

8) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

9) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

10) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ 

θαη  

11) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη : 

1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο. 

3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε 

ζχκβαζε ν Γήκνο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο. 

ζη) Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Άξζξν 8 

Υξόλνο, ηξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο 

πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ 

θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εληφο ηεο πξνζεζκίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο 

παξνχζεο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

3. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 3 είηε (α) κε 

θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί 

εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην 

δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο 
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νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ 

θαηάζηεκα, αθφκα θαη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

4. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη 

εκπξφζεζκα αξρίζεη ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 

ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε 

ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

5. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα 

αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

7. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ. 

γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεύζπλζε, ν 

αξηζκόο ηειεθώλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε (email). 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

φισλ ησλ κειψλ ηεο, ή ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

8. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ  θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

β) Έλαο ( 1 ) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε « Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 

γ) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

9. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  πεξηιακβάλνληαη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα  ηα ζηνηρεία 

πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο . 

10. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»  πεξηιακβάλνληαη πιήξε 

πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα                  

( πξνζπέθηνπο ). 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 

 ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

11. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί 

θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο ζην ζύλνιν ηεο  πξνκήζεηαο 

ησλ πιηθώλ. Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζώο θαη ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

πξνζθνξάο, ζπκπιεξώλνληαη αξηζκεηηθώο.  
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12. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη 

ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

13. Οη πξνζθνξέο  ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

14. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο /ζπληνληζηήο απηήο. 

15. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο 

δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ 

δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια 

ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 

δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ 

ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ 

έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 9 

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (4) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, 

ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

 

Άξζξν 10 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο 

αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο. 
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Άξζξν 11 

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαηά ηεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412 , ΦΔΚ. 147/8-8-2016  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

43 παξάγξαθνο 20 ηνπλ.4605/2019 

 α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Αηγάιεσ, ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία 

πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 

ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε νπνία ηελ δηαβηβάδεη ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη  απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ην άξζξν 43 παξάγξαθνη 

27,28 ηνπ λ. 4605/2019, εληφο πξνζεζκίαο δέθα εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ  

ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ 

        ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο 

 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην 

έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή 

απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 12 

Πξνζθεξόκελε ηηκή 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα 

αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε  επξψ αξηζκεηηθά αλά είδνο ησλ πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ.  

2. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα δίλεηαη αλά κνλάδα κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 

παξάδνζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. 

3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

            4.Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία 

ηηκή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

6. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 
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Άξζξν 13 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

2. Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε. 

3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

3.1  Aπνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη ν θάθεινη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή  φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο 

πξνζθνξέο. 

3.2 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κνλνγξάθνληαη. 

  3.3 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ   

             θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν  ππνγξάθεηαη  ην  

απφ ηα κέιε ηεο.  

4. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ     

5. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο 

απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο. 

6. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξαβξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο 

θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Άξζξν 14 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη 

εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο (10 εκεξψλ), ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα  φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ.  

2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε 

ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ 

ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
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πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) 

ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο 

πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη 

μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα θάζε λφκηκε ρξήζε εθηφο είζπξαμεο ρξεκάησλ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΖ φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία 

 

3. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ 

ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, 

εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε:  

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο), 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα 

πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά 

είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ. 

Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ. 

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε 

απηέο πξνζσπηθφ. 

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο. 

Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη 

Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 
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4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εθπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή 

αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζύληαμε 

πξαθηηθνύ από ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή θαηαθχξσζεο. 

7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

  8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

   9  ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή δηελεξγεί θιήξσζε. 

 10. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ.  

 

Άξζξν 15 

Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:  

α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε  ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά 

πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000 επξψ 

πεξηιακβαλφκελνπ  Φ.Π.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 

επξψ θαη πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ 

πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ 

ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή.              

( Ν.4497/2017 άξζξ. 107 παξ. 25 )  

 β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 
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Άξζξν 16 

Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 

1. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο 

Αηγάιεσ  δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

2. Ο Γήκνο  Αηγάιεσ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 

3. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

4. Ο Γήκνο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 132 ηνπ λφκνπ 4412/16 ην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε χκβαζε. 

Άξζξν 17 

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ νξίδεηαη  κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο.  

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

3. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-221 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

4. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,  απφ ην  

Γήκν Αηγάιεσ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

5. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 

αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 

κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ εηδψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε 

πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

7. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί 
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ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

8. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

9. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ  παξαδνηέσλ, ηζρχνπλ φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/16 

10. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 18 

Πνηληθέο ξήηξεο 

1. Αλ ηα είδε παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ - ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο Φ.Π.Α. 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, αλ ηα είδε πνπ αθνξνχλ ζηηο σο 

άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

Άξζξν 19 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ. 

2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην πψιεζεο, γηα ηα είδε  πνπ έρεη παξαδψζεη θαη παξαιάβεη ε 

αξκφδηα επηηξνπήο παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο. 

3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία. 
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Άξζξν 20 

Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο - Κξαηήζεηο 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Αηγάιεσ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  

Aηγάιεσ  www.aigaleo.gr. 

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», λα 

θαηαρσξεζεί ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..  λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ 

θαηαζηήκαηνο  θαη λα θνηλνπνηεζεί ζηα Δπηκειεηήξηα. 

3. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «Ζ ΠΟΛΖ 

ΜΑ» ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ δαπάλε γηα ηα έμνδα δεκνζίεπζεο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο ζηηο εθεκεξίδεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

4. Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ Γεκνζίνπ, 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

5. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016,  θαη ηνπ 

Ν. 3463/2006. 

 

 

                                                                                                               ΔΘΔΧΡΖΘΖ     

                                                                                                     Ζ πξντζηακέλε                         

    Ο πληάμαο                                                                         Γ/λζεο Πξαζίλνπ 

                                                                        

 ηδεξφπνπινο Θεφδσξνο                                                       Άξηεκε Παπνπηζή                     

                                                                                                  Σερλ. Γεσπνλίαο   

                                                                        

    

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

                                            

                                                        ΗΧΑΝΝΖ  ΓΚΗΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aigaleo.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ 

Πξνκήζεηα   μύιηλσλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ, 

πεξγθόισλ θηόζθηα θιπ  Γήκνπ 

Αηγάιεσ 
 

Αριθμός Μελέηης   14 / 2019  

Αρ. πρωη.: 24135 /10-9-2019 

Κ.Α: 15.7331.035- 35.7135.017 

CPV : 03419100-1  

 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Δ Κ Θ Δ  Η = Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ   

Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ   

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα μχιηλσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζρνιηθψλ θηηξίσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πφιεο 

φπσο πέξγθνιεο, θηφζθηα θηι   ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. 

Καη ζπγθεθξηκέλα: 

- Θα δηνξζσζνχλ ηα μχιηλα ζηνηρεία ησλ θαζηζηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα 

ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη έρνπλ ππνζηεί βιάβεο απφ ηελ ρξήζε θαη ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

- Θα αλαθαηαζθεπαζηνχλ μχιηλεο θαηαζθεπέο ζε ζρνιεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ζε άιια Γεκνηηθά θηίξηα. 

- Δπίζεο ηα θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ρσξίζκαηα ζε δηάθνξα Γεκνηηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο φπνπ ρξήδεη αλάγθε. 

- Ξπιεία θαη πιηθά ζπλαξκνιφγεζεο γηα λα επηδηνξζσζνχλ είδε ππάξρνπζεο 

πέξγθνιεο πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη έρνπλ 

ππνζηεί βιάβεο απφ ηελ ρξήζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ πξνκήζεηα  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηoπ Ν. 4412/ 8-8-2016 ( ΦΔΚ. 147/8-8-2016 ) 
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Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ   22.679,75 επξώ θαη ε 

απαηηνχκελε πίζησζε, καδί κε ην Φ.Π.Α. (24%) ζην πνζφ ησλ 28.122,89   επξώ.  

. 

        Όια ηα  πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

ηζρπφλησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη ζα δηαζέηνπλ ην ζήκα CE.  

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

 

1     ΞΤΛΔΙΑ –ΤΛΙΚΑ ΓΟΜΗΗ γηα  ΤΝΣΉΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ 

ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.  

 

    1.1.  ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ 

 

Θα είλαη αλζπγξέο, επίπεδεο πάρνπο 12,5 mm θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520 ζε ζήκαλζε CE 

καδί κε ηα κηθξν πιηθά  θαη ην κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζηήξημεο νπνηνπδήπνηε 

ζρήκαηνο, δηάηαμεο, θαη κεγέζνπο  απφ απιέο ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο 

γαιβαληζκέλνπ κνξθνζηδήξνπ ή δηαηνκέο ζηξαλημαξηζηήο ιακαξίλαο (ζηξσηήξεο, 

νξζνζηάηεο θιπ ). 

 

1.2. ΜΟΡΗΟΑΝΗΓΔ  12cm καδί κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα 

 

1.3. ΞΤΛΔΗΑ  ΠΔΤΚΟ ΟΤΖΓΗΑ ΔΜΠΟΣΗΜΔΝΟ 10 Υ 1,5 Υ 100 cm  

 

    1.4.  ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΘΑΛΑΖ 

 

Ζ μπιεία ηχπνπ θφληξα πιαθέ ζα είλαη ζε δηάθνξα πάρε 5mm, 3mm. Tα Φχιια 

μπιείαο ζα πξέπεη λα είλαη ζεξκνθνιιεκέλα κε ξεηίλεο βάζεο κε ηνμηθέο θαη 

αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία , αδηάβξνρεο.  

 

 1.5. ΑΓΚΗΣΡΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ γηα θξεκάζηξεο 5-15cm. 

 

 

2.       ΤΝΘΔΣΗ ΔΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΞΤΛΔΙΑ ΔΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΛΙΚΑ γηα  λα 

επηδηνξζσζνύλ  πέξγθνιεο  

 

Σν ζχλζεην μχιν θαηαζθεπάδεηαη βηνκεραληθά απφ ζπγθφιιεζε ελ ζεξκψ   

δηαθφξσλ ηκεκάησλ θπζηθήο μπιείαο .Με ηελ ζπγθφιιεζε απηή πξνθχπηεη πιηθφ 

πςειφηεξεο αληνρήο έλαληη ηνπ θπζηθνχ πιηθνχ κε εηδηθφ βάξνο απφ 450-

500kp/m
3
 .Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζχλζεηνπ μχινπ ζα είλαη ηα 

αθφινπζα: Τγξαζία απφ 10-15% . Θεξκηθή αγσγηκφηεηα S=0,10kcal/Mho. 

Ζιεθηξηθψο κε αγψγηκν. Αληνρή ζηε θσηηά 30-60 mtn θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 

ΔΝ 13501-1.  

Θα είλαη εκπνηηζκέλν θαηά ηε δηαδηθαζία θελό – πίεζε – θελό γηα πξνζηαζία 

από κύθεηεο θαη έληνκα.  

Βακκέλν κε επηκέιεηα κε αδηάβξνρν εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ θαη ειαζηηθφ βεξλίθη 

μχινπ. Πνπ λα πεξηέρεη θίιηξα UV γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία  θαη δηαθφζκεζε 
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ηνπ μχινπ ,θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Υξψκαηνο θαξπδηάο ε δηάθαλν. 

 Θα παξαδνζεί ζε θνκκέλα ηεκάρηα δηαζηάζεσλ πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 

     2.Α.1. ΚΟΛΧΝΑ ΑΠΌ ΤΝΘΔΣΖ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ ΞΤΛΗΑ ΔΛΑΣΖ 12 Υ 12 Υ 240 

Ζ θνιψλα ζα πξέπεη λα είλαη απφ ζχλζεηε επηθνιιεηή εκπνηηζκέλε μπιεία ειάηεο 

,δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 12 Υ 12 cm θαη κήθνπο 240 cm. Θα πξέπεη ην ζπληεξεηηθφ 

εκπνηηζκνχ λα έρεη απφρξσζε ηεο επηινγήο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

  2.Α.2. ΚΟΛΧΝΑ ΑΠΌ ΤΝΘΔΣΖ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ ΞΤΛΗΑ ΔΛΑΣΖ 8 Υ 14 Υ 580 

Ζ θνιψλα ζα πξέπεη λα είλαη απφ ζχλζεηε επηθνιιεηή εκπνηηζκέλε μπιεία ειάηεο 

,δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 8 Υ 14 cm θαη κήθνπο 580 cm. Θα πξέπεη ην ζπληεξεηηθφ 

εκπνηηζκνχ λα έρεη απφρξσζε ηεο επηινγήο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

2.Α.3. ΓΟΚΟ ΑΠΟ ΟΤΖΓΗΚΖ ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΤΚΖ 6,3 Υ 12,5 Υ 280 

Ζ Γνθφο ζα πξέπεη λα είλαη απφ νπεδηθή μπιεία πεχθεο. Καιά πιαληζκέλε κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο ζε ξνχηεξ  

Θα είλαη εκπνηηζκέλε θαηά ηε δηαδηθαζία θελό – πίεζε – θελό γηα πξνζηαζία 

από κύθεηεο θαη έληνκα.  

Βακκέλν κε επηκέιεηα κε αδηάβξνρν εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ θαη ειαζηηθφ βεξλίθη 

μχινπ. Πνπ λα πεξηέρεη θίιηξα UV γηα απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία  θαη δηαθφζκεζε 

ηνπ μχινπ ,θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Υξψκαηνο θαξπδηάο ε δηάθαλν. 

 Θα παξαδνζεί ζε θνκκέλα ηεκάρηα δηαζηάζεσλ πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

2.Α.4. ΒΑΔΗ ΓΑΠΔΓΟΤ 

Οη βάζεηο δαπέδνπ λα είλαη δηαηξνχκελεο ,  INOX θαηάιιειεο γηα θνιψλεο 

πέξγθνιαο  12 Υ 12 

 

2.Α.5. ΓΧΝΗΔ ΤΝΓΔΔΧ 

 

Οη γσλίεο ζπλδέζεσο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 Υ 7 cm γαιβάληδε  θαηάιιειεο γηα λα 

ζπλδεζνχλ- ζπλαξκνινγεζνχλ  νη παξαπάλσ θνιψλεο θαη  δνθνί γηα  πέξγθνιεο  

 

2.Α.6.   ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 80 ΗΝΟΥ 

2.Α.7.   ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 40 ΗΝΟΥ 

2.Α.8.   ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 40 ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 

 

     3.Β.1.  ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΘΑΛΑΖ 

 

Ζ μπιεία ηχπνπ θφληξα πιαθέ ζα είλαη ζε πάρνο 4mm. Tα Φχιια μπιείαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζεξκνθνιιεκέλα κε ξεηίλεο βάζεο κε ηνμηθέο θαη αλζεθηηθέο ζηελ 

πγξαζία, αδηάβξνρεο.  

 

2.Β.2. ΜΑΓΔΡΗΑ  ΔΚ ΞΤΛΟΤ ΟΤΖΓΗΑ 25 Υ 4 cm 
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2.Β.3. ΜΑΓΔΡΗΑ (ΣΑΜΠΑΝΗΑ) ΔΚ ΞΤΛΟΤ ΟΤΖΓΗΑ 8 Υ 12 cm 

 

  2.Β.4. ΜΔΛΑΜΗΝΑ ΑΠΟ ΜΟΡΗΟΑΝΗΓΑ ΚΑΗ MDF 16mm 

2.Β.5. ΣΑΒΛΔ ΔΚ ΞΤΛΟΤ ΟΤΖΓΗΑ 10-15cm 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ΔΘΔΧΡΖΘΖ  

                                                                                                          Αηγάιεσ, 10.9.2019 

   Αηγάιεσ                                                                                     Ζ πξντζηακέλε                         

   Ο πληάμαο                                                                              Γ/λζεο Πξαζίλνπ 

                                                                        

                                                                                                        Άξηεκε Παπνπηζή                     

   Θεφδσξνο ηδεξφπνπινο                                                             Σερλ. Γεσπνλίαο   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ 

Πξνκήζεηα   μύιηλσλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ, 

πεξγθόισλ θηόζθηα θιπ  Γήκνπ 

Αηγάιεσ 
 

Αριθμός Μελέηης   14 / 2019  

Αρ. πρωη.: 24135/10-9-2019 

Κ.Α: 15.7331.035- 35.7135.017 

CPV : 03419100-1  

 

Δ Ν Γ Δ Η Κ Σ Η Κ Ο     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

A/A ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

TIMH 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

      

 ΟΜΑΓΑ 1     

 ΞΤΛΔΙΑ γηα  ΤΝΣΉΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 

1 Γπςνζαλίδεο επίπεδνη 12,50mm καδί  κε  

κεηαιιηθά  ζηεξίγκαηα  

Μ2 120 10,24 1.229,05 

2 Μνξηνζαλίδεο  12mm καδί κε ζηεξίγκαηα M2 50 5,01 250,50 

3 Ξπιεία νπεδίαο 10 X1,5 X 100 cm Μ3 1,77 394,58 698,40 

4 Κφληξα πιαθέ 5mm          M3 0,24 1.700,00 408,00 

5 Άγθηζηξα αινπκηλίνπ απφ 5-15cm γηα 

θξεκάζηξεο    

ηεκ 249,0 0,65 162,00 

 ΤΝΟΛΟ    2.747,95 

 Φ.Π.Α 24%    659,51 

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ   ΟΜΑΓΑ 1    3.407,46 

      

 ΟΜΑΓΑ 2     
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 ΟΜΑΓΑ 2 A     

 ΤΝΘΔΣΗ ΔΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΞΤΛΔΙΑ ΔΛΑΣΗ ΚΑΙ  ΤΛΙΚΑ ΤΝΓΔΗ ΑΤΣΗ 

2.Α1 ΚΟΛΧΝΑ ΑΠΌ ΤΝΘΔΣΖ 

ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ ΞΤΛΗΑ ΔΛΑΣΖ 12 Υ 12 

Υ 240 CM 

ΣΔΜ 126 31,70 3.994,20 

2.Α2 ΚΟΛΧΝΑ ΑΠΌ ΤΝΘΔΣΖ 

ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ ΞΤΛΗΑ ΔΛΑΣΖ 8 Υ 14 Υ 

580 CM 

ΣΔΜ 42 59,30 2.490,60 

2.Α3 ΓΟΚΟ ΑΠΟ ΟΤΖΓΗΚΖ ΞΤΛΔΗΑ 

ΠΔΤΚΖ 6,3 Υ 12,5 Υ 280 CM 

ΣΔΜ 210 16,20 3.402,00 

2.Α4 ΒΑΔΗ ΓΑΠΔΓΟΤ INOX ΣΔΜ 140 13,00 1.820,00 

2.Α5 ΓΧΝΗΔ ΤΝΓΔΔΧ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 

 

 

ΣΔΜ 850 0,48 408,00 

2.Α6 ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 80 ΗΝΟΥ 

 

 

ΣΔΜ 800 0,33 264,00 

2.Α7 ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 40 ΗΝΟΥ ΣΔΜ 800 0,21 168,00 

2.Α8 ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 40 ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 

 

 

ΣΔΜ 1600 0,10 160,00 

 ΤΝΟΛΟ    12.706,80 

 Φ.Π.Α 24%    3.049,63 

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 3A    15.756,43 

      

 ΟΜΑΓΑ 2B     

 ΞΤΛΔΙΑ       

2.Β1 ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

4mm 

         M2 500 3,4 1.700,00 

2.Β2 ΜΑΓΔΡΗΑ  ΔΚ ΞΤΛΟΤ ΟΤΖΓΗΑ 25 Υ 4 

cm 

Μ3 5,00 450,00 2.250,00 

2.Β3 ΜΑΓΔΡΗΑ (ΣΑΜΠΑΝΗΑ) ΔΚ ΞΤΛΟΤ 

ΟΤΖΓΗΑ 8 Υ 12 cm 

Μ3 1,00 400,00 400,00 

2.Β4 ΜΔΛΑΜΗΝΑ ΑΠΌ ΜΟΡΗΟΑΝΗΓΑ ΚΑΗ 

MDF 16 mm 

         M2 200,00 11,00 2.200,00 
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2.Β5 ΣΑΒΛΔ ΔΚ ΞΤΛΟΤ ΟΤΖΓΗΑ 10-15cm Μ3 1,50 450 675,00 

 ΤΝΟΛΟ    7.225,00 

 Φ.Π.Α 24%    1.734,00 

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 Β    8.959,00 

      

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ2 (Α+Β)    19.931,80 

 Φ.Π.Α 24%    4.783,63 

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ  2 (Α+Β)    24.715,43 

      

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1+2    22.679,75 

 Φ.Π.Α 24%    5.443,14 

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ     28.122,89 

      

 

 

 

                                                                                                             ΔΘΔΧΡΖΘΖ  

                                                                                                          Αηγάιεσ, 10.9.2019 

        Αηγάιεσ                                                                             Ζ πξντζηακέλε                         

   Ο πληάμαο                                                                             Γ/λζεο Πξαζίλνπ 

                                                                        

    Θεφδσξνο ηδεξφπνπινο                                                       Άξηεκε Παπνπηζή                     

                                                                                                     Σερλ. Γεσπνλίαο   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ 

Πξνκήζεηα   μύιηλσλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ, 

πεξγθόισλ θηόζθηα θιπ  Γήκνπ 

Αηγάιεσ 
 

Αριθμός Μελέηης   14 / 2019  

Αρ. πρωη.: 24135 /10-9-2019 

Κ.Α: 15.7331.035- 35.7135.017 

CPV : 03419100-1  

 

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Ζ παξνχζα γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

κειέηεο ζα εθηειεζζεί απφ ηνλ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζα επηιεγεί , ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  

ησλ πιηθψλ.   

 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
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λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο , νξίδνληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα παξαθάησ: 

1) Σηκνιφγην πξνζθνξάο . 

2) Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο . 

3) Ζ γεληθή ζπγγξαθή ησλ ππνρξεψζεσλ . 

4) Ζ ηερληθή έθζεζε θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο . 

ΑΡΘΡΟ 4   ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ πξνζεζκία πεξαηψζεσο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη νκαδηθά ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο Γ/λζεο  Πξαζίλνπ 6 κήλεο από ηελ θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο.  

Ο  θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία , πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα 

, ηελ επηηξνπή παξαιαβήο , γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηνπιάρηζηνλ 3 

εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα θαη θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο . 

 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ , χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ , λα κεηαηίζεηαη . Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε 

ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ ε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία . ηηο 

πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο , δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο . 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ 

      Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ  , ζα γίλεη απφ αξκνδία θαηά ην λφκν επηηξνπή . 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα παξαζηεί εθ ‘ φζνλ ην επηζπκεί , ν θάζε 

πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηε πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ζπληάζζεηαη ην πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο . 

ΑΡΘΡΟ 6   ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ  -  ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ  

     Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 

ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε , θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ε αλάζεζε πνπ 
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έγηλ/ε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή , κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ . 

     Μεηά ηε ίδηα δηαδηθαζία ν θάζε πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε , εθφζνλ δελ παξέδσζε ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην  άξζξν  17 ηεο 

παξνχζεο . 

  AΡΘΡΟ 7 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

    Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ  ζα γίλεη ζε επξψ  ηκεκαηηθά θαη αθνχ ν πξνκεζεπηήο 

πξνζθνκίζεη πξνο ηνλ Γήκν ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.   

 

 

 

                                                                                                               ΔΘΔΧΡΖΘΖ  

                                                                                                          Αηγάιεσ,10.9.2019 

   Αηγάιεσ                                                                                 Ζ πξντζηακέλε                         

   Ο πληάμαο                                                                         Γ/λζεο Πξαζίλνπ 

                                                                        

    Θεφδσξνο ηδεξφπνπινο                                                     Άξηεκε Παπνπηζή                     

                                                                                                   Σερλ. Γεσπνλίαο   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ  ΠΡΑΙΝΟΤ 

Πξνκήζεηα   μύιηλσλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ, 

πεξγθόισλ θηόζθηα θιπ  Γήκνπ 

Αηγάιεσ 
 

Αριθμός Μελέηης   14 / 2019  

Αρ. πρωη.:24135 /10-9 -2019 

Κ.Α: 15.7331.035- 35.7135.017 

CPV : 03419100-1  

 

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
                                        

     Ο Τπνγεγξακκέλνο…………………………………………………………………   
    Αθνχ έιαβα ππφςε ηελ ππ’ αξηζκφ πξση 24135/10-9-2019 Μειέηε θαη ζπκθσλψ κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πξνζθέξσ ηηο παξαθάησ ηηκέο :  

  
A/A ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

TIMH 

ΠΡΟΦ. 

ΤΝΟΛΟ 

      

 ΟΜΑΓΑ 1     

 ΞΤΛΔΙΑ γηα  ΤΝΣΉΡΗΗ - ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 

1 Γπςνζαλίδεο επίπεδνη 12,50mm καδί  κε  

κεηαιιηθά  ζηεξίγκαηα  

Μ2 120   

2 Μνξηνζαλίδεο  12mm καδί κε ζηεξίγκαηα M2 50   

3 Ξπιεία νπεδίαο 10 X1,5 X 100 cm Μ3 1,77   

4 Κφληξα πιαθέ 5mm          M3 0,24   
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5 Άγθηζηξα αινπκηλίνπ απφ 5-15cm γηα 

θξεκάζηξεο    

ηεκ 249,0   

 ΤΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ   ΟΜΑΓΑ 1     

      

 ΟΜΑΓΑ 2     

 ΟΜΑΓΑ 2 A     

 ΤΝΘΔΣΗ ΔΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΞΤΛΔΙΑ ΔΛΑΣΗ ΚΑΙ  ΤΛΙΚΑ ΤΝΓΔΗ ΑΤΣΗ 

2.Α1 ΚΟΛΧΝΑ ΑΠΌ ΤΝΘΔΣΖ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ 

ΞΤΛΗΑ ΔΛΑΣΖ 12 Υ 12 Υ 240 CM 

ΣΔΜ 126   

2.Α2 ΚΟΛΧΝΑ ΑΠΌ ΤΝΘΔΣΖ ΔΠΗΚΟΛΛΖΣΖ 

ΞΤΛΗΑ ΔΛΑΣΖ 8 Υ 14 Υ 580 CM 

ΣΔΜ 42   

2.Α3 ΓΟΚΟ ΑΠΟ ΟΤΖΓΗΚΖ ΞΤΛΔΗΑ 

ΠΔΤΚΖ 6,3 Υ 12,5 Υ 280 CM 

ΣΔΜ 210   

2.Α4 ΒΑΔΗ ΓΑΠΔΓΟΤ INOX ΣΔΜ 140   

2.Α5 ΓΧΝΗΔ ΤΝΓΔΔΧ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 

 

 

ΣΔΜ 850   

2.Α6 ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 80 ΗΝΟΥ 

 

 

ΣΔΜ 800   

2.Α7 ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 40 ΗΝΟΥ ΣΔΜ 800   

2.Α8 ΣΡΗΦΟΝΗΑ 8 Υ 40 ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 

 

 

ΣΔΜ 1600   

 ΤΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2A     

      

 ΟΜΑΓΑ 2B     
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 ΞΤΛΔΙΑ       

2.Β1 ΚΟΝΣΡΑ ΠΛΑΚΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

4mm 

         M2 500   

2.Β2 ΜΑΓΔΡΗΑ  ΔΚ ΞΤΛΟΤ ΟΤΖΓΗΑ 25 Υ 4 

cm 

Μ3 5,00   

2.Β3 ΜΑΓΔΡΗΑ (ΣΑΜΠΑΝΗΑ) ΔΚ ΞΤΛΟΤ 

ΟΤΖΓΗΑ 8 Υ 12 cm 

Μ3 1,00   

2.Β4 ΜΔΛΑΜΗΝΑ ΑΠΌ ΜΟΡΗΟΑΝΗΓΑ ΚΑΗ 

MDF 16 mm 

         M2 200,00   

2.Β5 ΣΑΒΛΔ ΔΚ ΞΤΛΟΤ ΟΤΖΓΗΑ 10-15cm Μ3 1,50   

 ΤΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 2 Β     

      

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ2 (Α+Β)     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ  2 (Α+Β)     

      

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1+2     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ      

 ΣΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩ     

      

 

          

                                                                                          Αηγάιεσ……….. 

                                                                                           Ο Πξνζθέξσλ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 6014 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [……] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Μαξία Γαξέθε, Διέλε Κνπξνπάθνπ] 

- Σειέθσλν: [2105312731] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: kiposegaleo@yahoo.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.aigaleo.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηλος ή ζύνηομη περιγραθή ηης δημόζιας ζύμβαζης (ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ 
ζτεηικού CPV): « Ππομήθεια ξύλινων στοιχείων για τη συντήπηση σχολικών κτιπίων, 
πεπγκόλων κιόσκια κλπ του Δήμου» 
  

CPV: 03419100-1 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: ΑΓΑΜ :  

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ  

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
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α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 
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Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiii

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xiv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xviii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxv

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

[] Ναη [] Όρη 
 

[.......................] 
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πιεξνθνξίεο:  

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxviii, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxx

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

[] Ναη [] Όρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xxxi

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xxxii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ 

Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο 

αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

                                                 
i

 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
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viii

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόςθετου ςϋ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςη 

τησ Σφµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων και των 

ςυναφϊν µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 

τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταςτολή τησ νομιμοποίηςησ 

εςόδων από εγκληματικζσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολζμηςη τησ εμπορίασ ανθρϊπων και προςταςία των θυμάτων αυτήσ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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xxi

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακή 

διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην 

αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη.  




