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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ   

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Αρ. Μελζτθσ Κακ. : 08/ 2019   

Αρ. Πρωτ. : 27865/14-10-2019  

Κ.Α. : 10.6611.003    3.000,00 € 
Κ.Α. : 10.6612.002    5.000,00 € 
Κ.Α. : 10.6613.001  15.000,00 € 
Κ.Α. : 10.6613.005  17.200,00 € 
Κ.Α. : 10.6614.001    4.500,00 € 
Κ.Α. : 15.6611.003    5.000,00 € 
Κ.Α. : 15.6612.002  15.000,00 € 
Κ.Α. : 15.6613.003    7.200,00 € 
Κ.Α. : 15.6614.002    1.000,00 € 
Κ.Α. : 35.6614.001    1.000,00 € 
                  ΤΝΟΛΟ : 73.900,00 € με Φ.Π.Α.  

ΤΜΘΜΑ 1. CPV 30192700-8 
ΕΙΔΘ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΑΦΕΙΟΥ (ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΘ ΓΑΦΕΙΟΥ) 

ΤΜΘΜΑ 2. CPV : 30197643-5 
ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΧΑΤΙ 

ΤΜΘΜΑ3. CPV:22816000-3 ΜΡΛΟΚ ΡΟΕΙΑΣ    
ΚΙΝΘΣΘΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΤΜΘΜΑ 4. CPV : 22820000-4 ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΜΘΜΑ 5. CPV : 30197643-5 ΣΦΑΓΙΔΕΣ 

ΤΜΘΜΑ 6 CPV : 37820000-2 ΥΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
 

 
 

 

 
 
 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 

O ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΑΛΔΩ 

 δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα 

ζχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ γξαθηθήο ύιεο & ινηπώλ πιηθώλ 

γξαθείνπ» πξνυπνινγηζκνχ 73.900,00 € κε ηνλ Φ.Π.Α. 24%, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά/κόλν  βάζεη 

ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξάθσο. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  
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Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη δώδεθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 

117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηα άξζξα 43 & 19 Ν4605/2019. Παξάιιεια ζα 

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

Γήκνπ Αηγάιεσ  http://www.aigaleo.gr 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 28/11/2019 εκέξα Πέκπηε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 11.00πκ 

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. Οη 

δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 

Γηεχζπλζε: Ηεξά Οδφο 364 & Κάιβνπ  Σ.Κ. 12241 

Σειέθσλα : Κέληξν 213-2044800,  

Σκήκα Πξνκεζεηψλ : 213-2044878, Fax Πξνκεζεηψλ : 213-2044880, e-mail : promithies@egaleo.gr 

 

Η πξνκήζεηα απαξηίδεηαη από ΔΞΙ (6) ΣΜΗΜΑΣΑ : 

ΣΜΗΜΑ(1) ΔΗΓΖ ΓΡΑΦΗΚΖ 

ΤΛΖ & ΛΟΗΠΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  31.526,91 

ΣΜΗΜΑ(2) ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΟ 

ΥΑΡΣΗ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ  34.395,12 

ΣΜΗΜΑ (3) ΜΠΛΟΚ 

ΠΟΡΔΗΑ ΚΗΝΖΖ 

ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ    1.922,00 

ΣΜΗΜΑ(4) ΒΗΒΛΗΑ  ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ    3.267,40 

ΣΜΗΜΑ( 5)ΦΡΑΓΗΓΔ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ    1.439,64  

ΣΜΗΜΑ(6)ΤΛΗΚΑ ΓΗΑ 

ΔΗΚΑΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ 

ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ    1.348,93  

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ   

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 73.900,00 € 

 

Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ηκήκαηα.  

Απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη λα 

θαιύπηεη όια ηα δεηνύκελα είδε πνπ πεξηγξάθνληαη αλά Σκήκα ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε.  

 

Άξζξν 1  

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

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

αγαζψλ 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 λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

http://www.aigaleo.gr/
mailto:promithies@egaleo.gr
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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.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» 

 Σνπ Ν. 4605/2019 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/16» 

    

Άξζξν 2 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 28/11/2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα από 11.00 ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζην αξκφδην 

ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ κέρξη θαη ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ψξα . 

3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή 

θακία πξνζθνξά.  

 

Άξζξν 3  

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: http://www.aigaleo.gr 

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

επηθνηλσλψληαο κε ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 4 

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.  

3. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πξσηφηππε κνξθή ζε μέλε γιψζζα, αιιά λα 

ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ωο επίζεκεο κεηαθξάζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη 

απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα. 

 

Άξζξν 5 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

α) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν πξνζθέξσλ πιεξνί 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13  ηνπ παξφληνο,  

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα α. ηνπ Μέξνπο ΙV 

ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 

νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Άξζξν 6 

http://www.aigaleo.gr/
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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 ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 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 παξαδνζέλησλ εηδψλ 

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: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

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

εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) 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. 

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

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

η) 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  

ηα) 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 αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο (αλ απηέο απαηηνχληαη), κε ηηο εμήο 

δηαθνξνπνηήζεηο: 

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

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ή/θαη ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 

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 δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 
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Άξζξν 7 

Σξόπνο 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, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε 

ΔΝΑΝ θχξην, ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

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

α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». & ην ΣΜΗΜΑ ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ απηή αθνξά  

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ. 

γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email). 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ 

ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

4. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

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

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

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

5. ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

6. ηνλ (ππν)θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πεξηγξάθνπλ πιήξσο ηα ππφ πξνκήζεηα είδε 

ή/θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο αλ θαη φπνπ απηέο απαηηνχληαη.  

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. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 

λα θαιχπηνπλ ή λα ππεξθαιχπηνπλ ηα ειάρηζηα δεηνχκελα απφ ηερληθήο πιεπξάο δεδνκέλα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην ηεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αλαιπηηθφηεξα ζα 

πεξηιακβάλεη :  

1. Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

3. Τπεχζπλε Γήισζε πκκφξθσζεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ 

ελφηεηα «Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ» ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο κε ηε κνξθή ππεχζπλεο 

δήισζεο. 

7. ηνλ (ππν)θάθειν «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 γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  Όιεο νη ηηκέο ζηελ 

πξνζθνξά αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο, θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ζπκπιεξψλεηαη 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ 

ζπλνιηθή πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

8. 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. 
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9. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

10. 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 8 

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 
1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, πξνζεζκία πνπ 

αξρίδεη 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. 

4. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 97, παξ. 4, Ν.4412/2016), εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κέρξη 180 εκέξεο.  

 

Άξζξν 9 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

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

αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ 

 

Άξζξν 10 

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

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

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

 α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Αηγάιεσ κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Ζ 

απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.  

 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 εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, 

κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 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 εθηηκψκελεο 
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αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε 

πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

3. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. 

4. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε 

ππνβιεζείζεο. 

 

Άξζξν 11 

Πξνζθεξόκελε ηηκή 

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

ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. αξηζκεηηθά αλά είδνο, θαζψο θαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο γηα ην ζχλνιν ησλ 

εηδψλ. 

2. Ζ ηηκή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 

παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

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

δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

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

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

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

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

απαξάδεθηεο. 

 

Άξζξν 12 

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 απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ 

πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, 

αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο.  

Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή 

θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

4. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπλεδξίαζεηο, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. 
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5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 13  

Λόγνη απνθιεηζκνύ  

13.1  Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

13.1.1  Τπάξρεη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο : 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

            δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013(Α΄215 ). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ πξνζθέξνληνο εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ πξνζθέξνληνο ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο δηαρεηξηζηέο. ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ελ ιφγσ 

ππνρξέσζε αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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13.1.2 α) Ο  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία   

ή/θαη  

β) ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

13.1.3 Καη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ εθαξκφδνληαη νη παξάγξαθνη  13.1.1 θαη 13.1.2.  

13.1.4  Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ 

αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, 

πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, δελ 

εθαξκφδεηαη  ε παξάγξαθνο 13.1.2.  

 13.1.5 ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) Ο πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 θαη αθνξνχλ ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α’ ηνπ λ. 4412/2016, 

(β) Ο πξνζθέξσλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη 

έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016), 

(γ) Τπάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, 

δ) Μία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) Μία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

πξνζθεξφλησλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) Ο πξνζθέξσλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 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, 

(δ) Ο πξνζθέξσλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
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πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή  ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  

(ε) Ο πξνζθέξσλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) Ο πξνζθέξσλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

13.1.6 Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη πξνζθέξνληα, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ.   

13.1.7 Πξνζθέξσλ πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

13.1.1 θαη 13.1.5 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 

επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. 

Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Πξνζθέξσλ πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 

απφθαζε. 

13.1.8 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

13.1.9 Πξνζθέξσλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 

4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

13.1.10  Οη πξνζθέξνληεο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ 

ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.   

 

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 

δέθα  (10) εκεξψλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.  

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 πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 



  

11 

 

 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. 

 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. 

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. 

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 εκπξνζέζκσο, 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 ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ 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 
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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 δηθαηνινγεηηθψλ 

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 θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο. 

 

Άξζξν 14 

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 ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο κέρξη θαη 50% ή γηα 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηά 30% πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο.  

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

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  Ζ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, φηαλ ε αξκφδηα 

Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα: 

β1) ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

πξνκήζεηαο 

β2) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ 

β3) ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο 

φξνπο 

 γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 15 

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 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 απνθιεηζηηθά/κφλν  βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

Άξζξν 16 

Υξόλνο Παξάδνζεο - Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ζ πξνζεζκία παξάδνζεο κπνξεί λα είλαη ηκεκαηηθή, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε παξαγγειία ζηνλ 

πξνκεζεπηή.  

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζην δεκαξρείν θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία 

καο.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην Γήκν θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, γηα ηελ εκέξα θαη 

ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, εθηφο 

θαη αλ ε εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο είλαη νξηζκέλε θαη ηαθηή. 
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Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ, 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. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

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

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα είδε 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 εηδψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 

ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ 

έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξαδνηέσλ εηδψλ, κε έθπησζε 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνηέσλ εηδψλ κε άιια, πνπ λα 

είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ν πξνκεζεπηήο ησλ εηδψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

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

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα κεηαηίζεηαη, 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία 

εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ 

ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο, 

δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 17 

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 αξκφδηνπ 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 παξαδνζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
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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 18 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηoπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεη εθάπαμ θαη ζε Δπξψ.  

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

ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ, 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. 

 

Άξζξν 19 

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 http://aigaleo.gr 

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα», ζα θαηαρσξεζεί ζην 

Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζα 

δεκνζηεπζεί ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα Ζ ΠΟΛΖ ΜΑ. 

3. Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο αγαζψλ 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. 

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

1069/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 161/28-03-2017 (ΑΓΑ : 7ΚΓ6Ω6Ν-Γ1Φ) 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Άξζξν 20 

Γηαθνξέο δηαθήξπμεο  - Νόκσλ 

Όπνπ ε δηαθήξπμε παξνπζηάδεη αζάθεηεο ππεξηζρχεη φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.4412/16 

 

Ζ πληάμαο 

                            Πξντζηάκελε  

Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ  

                      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

                    ΒΑΕΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ 

Γηνηθ/θνχ Λνγηζηηθνχ κε βαζκφ Α’ 

                          ΘΖΡΗΟΤ ΠΤΡΟ 

Γηνηθ/θνπ Οηθ/θνπ κε βαζκφ Α’ 

 

Ο Γήκαξρνο 

 

 

ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ   

ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

 

Αρ. Μελζτθσ Κακ. : 08/ 2019   

Αρ. Πρωτ. : 27865/14-10-2019  

Κ.Α. : 10.6611.003    3.000,00 € 
Κ.Α. : 10.6612.002    5.000,00 € 
Κ.Α. : 10.6613.001  15.000,00 € 
Κ.Α. : 10.6613.005  17.200,00 € 
Κ.Α. : 10.6614.001    4.500,00 € 
Κ.Α. : 15.6611.003    5.000,00 € 
Κ.Α. : 15.6612.002  15.000,00 € 
Κ.Α. : 15.6613.003    7.200,00 € 
Κ.Α. : 15.6614.002    1.000,00 € 
Κ.Α. : 35.6614.001    1.000,00 € 
                  ΤΝΟΛΟ : 73.900,00 € με Φ.Π.Α.  

ΤΜΘΜΑ 1. CPV 30192700-8 
ΕΙΔΘ ΓΑΦΙΚΘΣ ΥΛΘΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΓΑΦΕΙΟΥ (ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΘ ΓΑΦΕΙΟΥ) 

ΤΜΘΜΑ 2. CPV : 30197643-5 
ΦΩΤΟΤΥΡΙΚΟ ΧΑΤΙ 

ΤΜΘΜΑ3. CPV:22816000-3 ΜΡΛΟΚ ΡΟΕΙΑΣ    
ΚΙΝΘΣΘΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΤΜΘΜΑ 4. CPV : 22820000-4 ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΜΘΜΑ 5. CPV : 30197643-5 ΣΦΑΓΙΔΕΣ 

ΤΜΘΜΑ 6 CPV : 37820000-2 ΥΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ ανωτζρω προμικειασ, προχπολογίηεται ςτο ποςό των 73.900,00 € (με το 
ΦΡΑ) και κα βαρφνει τθν πίςτωςθ των παρακάτω Κ.Α.: 10.6611.003    3.000,00 € Κ.Α. : 
10.6612.002    5.000,00 € Κ.Α. : 10.6613.001  15.000,00 € Κ.Α. : 10.6613.005  17.200,00 € Κ.Α. : 
10.6614.001    4.500,00 € Κ.Α. : 15.6611.003    5.000,00 € Κ.Α. : 15.6612.002  15.000,00 € Κ.Α. : 
15.6613.003    7.200,00 € Κ.Α. : 15.6614.002    1.000,00 € Κ.Α. : 35.6614.001    1.000,00 € 

ΣΜΗΜΑ 1. CPV 30192700-8 

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ (ΒΑΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ: Βάςεισ 
θμερολογίων, Θμεροδείκτεσ, ςυρραπτικζσ μθχανζσ, ςφρματα, ςυνδετιρεσ, καρφίτςεσ, 
διορκωτικά, κολλθτικζσ ταινίεσ, κ.λ.π., ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ : Στυλό διαρκείασ, μαρκαδόρουσ, κ.λ.π. και 
ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΗΗ : Κλαςζρ,φακζλουσ, ντοςιζ με αυτιά, με ζλαςμα και με κορδόνι, κικεσ, 
κουτιά κ.λ.π.,) .και ςυγκεκριμζνα :  
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ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ ΜΟΝ.ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΕΤΡΩ ΤΝΟΛΟ ΕΤΡΩ 

1 Βάςεισ θμερολογίων υψθλισ ποιότθτασ, 
ανκεκτικό μεταλλικό με διςάκι για 

μολφβι ι ςτυλό 

τεμ 200 2.00 400,00 

2 Θμεροδείκτεσ, γυριςτοί ζτουσ 
επιτραπζηιοι 

τεμ 200 0,75 150,00 

3 Θμεροδείκτεσ δερματόδετοι μεγάλοι 
ζτουσ 

τεμ 150 4,00         600,00 

4 Θμεροδείκτεσ γραφείου (μζγεκοσ α3) 
ζτουσ 

τεμ 200 2,40 480,00 

5 Θμεροδείκτεσ δερματόδετοι μικροί 
(12*17) ζτουσ καλισ ποιότθτασ και με 

τφπωμα του λογότυπου ΔΘΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ διάφορα χρϊματα 

τεμ 138 10,00      1.380,00 

6 Χάρακασ υποδεκάμετρο, πλαςτικό με 
ράχθ 

τεμ 50 1,20 60,00 

7 Συραπτικζσ μθχανζσ χειρόσ 64 τεμ 100 3,90 390,00 

8 Συρραπτικζσ μθχανζσ χειρόσ,24/6 τεμ 100 5,90 590.00 

9 Συρραπτικζσ μθχανζσ.επιτραπζηιεσ τεμ 30 17,00 510,00 

10 Αποςςυραπτικα, μεταλλικά τεμ 100 1,00 100,00 

11 Ρερφορατερ επιτραπζηιο βαρζωσ τφπου 
μεγάλθσ αντοχισ  

τεμ 15 14,00 210,00 

12 Ρερφορατερ (μεςαίου μεγζκουσ)  τεμ 20 4,25 85,00 

13 Σφρματα ςυρραπτικισ μικρά 2000 τμχ κουτ 300 0,24  72,00 

14 Σφρματα ςυρραπτικισ μεγάλα 1000 τμχ κουτ 100 0,23 23,00 

15 Ρινζηεσ, χρωματιςτζσ, μεταλλικζσ με 
πλαςτικι επζνδυςθ 

κουτ 20 0,75 15,00 

16 Συνδετιρεσ , μικροί μεταλ. 32 
mm(ςυςκ.100 τμχ) 

κουτ 100 0,25 25,00 

17 Συνδετιρεσ ,μεςαίοι μεταλλικοί <<50 
(ςυςκ.100 τμχ) 

κουτ 200 0,63 126,00 

18 Συνδετιρεσ μεγάλοι << 77mm(ςυςκ. 
Των 50τμχ) 

κουτ 200 1,05 210,00 

19 Κοπίδια, πλαςτικά μικρά τεμ 30 0,32 9,60 

20 Ανταλ/κα για κοπίδια μικρά ςυςκ των 10 
τεμ (λαμεσ) 

κουτ 10 0,45 4,50 

21 Ψαλίδια, γραφείου τεμ 50 0,88 44,00 

22 Σελοτειπ διαφανζσ 12χ33 cm(ςυςκ.των 
10) 

κουτ 30 2,50 75,00 

23 Θικθ γραφείου για ςελοτειπ, βαρζωσ 
τφπου, με άμμο, καλισ ποιότθτασ 

τεμ 20 1,60 32,00 

24 Θικθ γραφείου για ςελοτειπ ,εφχρθςτθ, 
πλαςτικι, καλισ ποιότθτασ 

τεμ 30 0,50 15,00 

25 Γόμεσ για ςτυλό και μολφβι, κόκκινεσ-
μπλε 

τεμ 20 0,20 4,00 

26 Γόμεσ λεφκεσ για μολφβι, κατάλλθλθ για 
χαρτί ςχεδίαςθσ 

τεμ 30 0,20 6,00 

27 Ξφςτρεσ, μεταλλικζσ χωρίσ ανταλ/κο τεμ 20 0,25 5,00 

28 Ταμπόν μεταλλικό μπλε μικρό τεμ 50 0,65 32,50 

29 Ταμπόν μεταλλικό μπλε μεςαίο τεμ 100 0,85 85,00 

30 Ταμπόν μεταλλικό μπλε μεγάλο τεμ 200 1,05 210,00 

31 Μελάνι για ταμπόν, χρϊματοσ μπλε τεμ 300 0,40 120,00 
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32 Μολφβι γραφίτθσ, υψθλισ ποιότθτασ 
γραφισ ζντονθ γραφι 

τεμ 150 0,12 18,00 

33 Μφτεσ για μθχανικό μολφβι 0,7 mm,Θ 
0,5mm 

κουτ 10 0,65 6,50 

34 Μολφβι μθχανικό , ιδανικό για γραφι 
και ςχζδιο 0,5 mm 

τεμ 50 1,60 80,00 

35 Μολφβι μθχανικό , ιδανικό για γραφι 
και ςχζδιο, 0.7 mm 

τεμ 50 1,60 80,00 

36 Τετράδια απλά ςπιράλ με γραμμζσ 50 φ τεμ 30 3,40 102,00 

37 Κόλλεσ αναφοράσ Α4 πακζτο των 10 πακ 100 0,18 18,00 

38 Μπλοκ ςθμειϊςεων ριγζ Νο 8,διαςτ. 
21,5χ29 

τεμ 100 1,20 120,00 

39 Ηελατίνεσ διαφανείσ για ζγγραφα Α4 με 
οπζσ αρχειοκζτθςθσ (πακ.100 φφλλων) 

πακ 300 1,65 495,00 

40 Διαχωριςτικά πλαςτικά χρωματιςτά, 10 
κεμάτων, μζγεκοσ Α4, κατάλλθλα για 

αρχειοκζτθςθ ςε κλαςζρ, χωρίσ 
αλφάβθτο 

πακ 100 0,85 85,00 

41 Διαχωριςτικά πλαςτικά για κλαςζρ με 
αλφαβθτικό ευρετιριο 

πακ 50 0,95 47,50 

42 Διορκωτικό υγρό ςετ μπουκαλάκι και 
διαλυτικό, 20 ml 

τεμ 20 0,75 15,00 

43 Διορκωτικό υγρό μπουκαλάκι μόνο 
άριςτθσ ποιότθτασ, 20 ml 

τεμ 199 0,35 69,65 

44 Διορκωτικό ταινία με ανταλλακτικό, για 
ςτεγνι διόρκωςθ και άμεςθ γραφι, 4,2 

mm 

τεμ 60 3,28 196,80 

45 Ανταλλακτικό για διορκωτικι ταινία 
4,2mm  

τεμ 20 1,99 39,80 

46 Χαρτάκια κφβων λευκά τεμ 200 0,65 130,00 

47 Ντοςιζ χάρτινα με πτερφγια και 
κορδζλεσ, με ςκλθρό χαρτόνι και 

υφάςματα ςτθ ράχθ, χρϊματοσ μπλε, 
διαςτάςεων 30χ40 cm 

τεμ        1000 2,20 2.200,00 

48 Ντοςιζ χάρτινα με πτερφγια και 
κορδζλεσ, με ςκλθρό χαρτόνι και 

υφάςματα ςτθ ράχθ, χρϊματοσ μπλε, 
διαςτάςεων 25χ35 cm 

τεμ 1000 1,86 1.860,00 

49 Ντοςιζ μζγεκοσ Α4,με ζλαςμα και οπζσ 
για αρχειοκζτθςθ, με διαφανζσ 

εξϊφυλλο, διάφορα χρϊματα,LEIZ 

τεμ 1000 0,20 200,00 

50 Φάκελοι με λάςτιχο και πτερφγια απ 
χαρτόνι μεγάλθσ αντοχισ, διαςτ.25χ35 

cm, διάφορα χρϊματα   

τεμ 2000 0,45 900,00 

51 Φάκελοι με πτερφγια από χαρτόνι 
μεγάλθσ αντοχισ, διαςτ 25χ35 cm, 

διάφορα  χρϊματα 

τεμ        5000 0,20 1000,00 

52 Κουτιά αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ 
εγγράφων με λάςτιχα- μεγάλθσ αντοχισ 

(μικρά)   

τεμ 200 1,70 340,00 

53 Κουτιά αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ 
εγγράφων με λάςτιχα- μεγάλθσ αντοχισ 

(μεγάλα) 

τεμ 200 1,85 370,00 

54 Θικθ για κφβο ςθμειϊςεων από 
ανκεκτικό διάτρθτο μζταλλο για τθν 

τεμ 100 1,20 120,00 
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οργάνωςθ γραφείου χρϊματοσ μαφρο 

55 Μολυβοκικθ από ανκεκτικό διάτρθτο 
μζταλλο για τθν οργάνωςθ γραφείου 

χρϊματοσ μαφρο 

τεμ 200 1,20 240,00 

56 Θικθ για ςυνδετιρεσ από ανκεκτικό 
διάτρθτο μζταλλο για τθν οργάνωςθ 

γραφείου χρϊματοσ μαφρο Φ9,2*3,8cm 

τεμ 100 1,20 120,00 

57 Οργανωτι ςυρταριοφ γραφείου από 
ανκεκτικό διάτρθτο μζταλλο. 

Διαςταςθ¨32*15.5*2,5 

τεμ 200 2,20 440,00 

58 Σκαφάκια γραφείου για αρχειοκζτθςθ-
μεγεκοσ Α4 

τεμ 50 1,40 70,00 

59 Φάκελοι λευκοί αυτοκόλλθτοι χωρίσ 
παράκυρο διαςτ. 11χ23(κουτί χιλιάδασ ) 

κουτ 30 19 570,00 

60 Φάκελοι λευκοί αυτοκόλλθτοι 
διαςτ.16χ23 (κουτί χιλιάδασ ) 

κουτ 10 32,00 320,00 

61 Φάκελοι κίτρινοι αυτοκόλλθτοι διαςτ. 
Μεγάλθ ( κουτί χιλιάδασ ) 

κουτ 1 95 95,00 

62 Λάςτιχα μεγάλα φαρδιά μεγάλθσ 
αντοχισ  

Σακ 1κ 50 4,00 200,00 

63 Λάςτιχα μεςαία μεγάλθσ αντοχισ  Σακ 1κ 50 4,00 200,00 

64 Λάςτιχα Νο 18 (μικρά)  Σακ1κ 50 4,00 200,00 

65 Κλαςζρ από χαρτόνι, με επζνδυςθ από 
χαρτί μαρμαροκολλασ, με μεταλλικζσ 
μπάρεσ για μεγάλθ αντοχι, μεγάλο 

34χ29χ8  

τεμ 1000 1,25 1.250,00 

66 Κλαςζρ από χαρτόνι, με επζνδυςθ από 
χαρτί μαρμαροκολλασ, με μεταλλικζσ 
μπάρεσ για μεγάλθ αντοχι, μεγάλο 

30χ29χ5 

τεμ 1000 1,13 1.126,51 

67 Αυτοκόλλθτα ςθμειϊςεων διάφορα 
χρϊματα 38χ50 mm 

τεμ 500 0,19 95,00 

68 Αυτοκόλλθτα ςθμειϊςεων διάφορα 
χρϊματα 51x76 mm  

τεμ 250 0,25 62,50 

69 Αυτοκόλλθτα ςθμειϊςεων διάφορα 
χρϊματα 76x76mm 

τεμ 300 0,30 90,00 

70 Αυτοκόλλθτα ςθμειϊςεων διάφορα 
χρϊματα 102x76 τεμ 

τεμ 200 0,55 110,00 

71 Αυτοκόλλθτοι ςελιδοδείκτεσ διάφορα 
χρϊματα 12*44mm 

τεμ 300 0,99 297,00 

72 Κόλλα ρευςτι UHU 35ML τεμ 100 2,10 210,00 

73 Κολλά stick UHU21ML με βιδωτό καπάκι τεμ 50 2,20 110,00 

74    Μαρκαδόροι ανεξίτθλοι διαφόρων 
χρωμάτων λεπτοί τφποσ 
μυτθσ:0,3*1,0mm 

τεμ 50 0,50 25,00 

75 Μαρκαδόροι ανεξίτθλοι διαφόρων 
χρωμάτων μεςαίοι τφπου EDDING τφποσ 

μφτθσ: ςτρογγυλό, πάχοσ μφτθσ 
:1,5*3,0mm 

τεμ 200 0,95 190,00 

76 Μαρκαδόροι ανεξίτθλοι διαφόρων 
χρωμάτων χοντροί τφποσ μφτθσ : 

ςτρογγυλό , πάχοσ μφτθσ :2,0*3,0mm 

τεμ 200 0,50 100,00 

77 Μαρκαδόροι υπογράμμιςθσ ςταμπιλο 
διάφορα χρϊματα 

τεμ 200 0,32 64,00 

78 Ετικζτεσ αυτοκόλλθτεσ μεγάλεσ διαςτ. πακ 20 1,50 30,00 
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10χ15 

79 Ετικζτεσ εκτυπωτι AVERY 70X37 των 
100 φυλλων 

πακ 10 7,00 70,00 

80 Ταινία ςυςκευαςίασ αντοχισ  τεμ 50 0,85 42,50 

81 Χαρτοταινία φαρδιά αντοχισ  τεμ 20 1,10 22,00 

82 Χαρτοταινία αυτοκόλλθτεσ 5ΕΚ τεμ 20 1,10 22,00 

83 Ταινίεσ αρικμομθχανισ απλζσ  τεμ 20 0,25 5,00 

84 Ταινίεσ αρικμομθχανισ κερμικζσ  τεμ 20 0,28 5,60 

85 Στυλό διαρκείασ μπλε διακζτθ διαφανζσ 
ςϊμα για να φαίνεται θ ςτάκμθ του 
μελανιοφ πάχοσ μφτθσ 1.0 mm πάχοσ 
γραφείσ 0.4mm 

τεμ 1000 0,65        650,00 

86 Στυλό διαρκείασ μπλε με μοντζρνο 
ςχεδιαςμό και μθχανιςμό προϊκθςθσ 

ανάκλθςθσ τθσ μφτθσ  

τεμ 1000 0,90 900,00 

87 Στυλό διαρκείασ μαφρα – διακζτθ 
διαφανζσ ςϊμα για να φαίνεται θ 

ςτάκμθ του μελανιοφ πάχοσ μφτθσ 1.0 
mm πάχοσ γραφείσ 0.4 mm  

τεμ 300 0,65 195,00 

88 Στυλό διαρκείασ μαφρα με μοντζρνο 
ςχεδιαςμό και μθχανιςμό προϊκθςθσ 

και ανάκλθςθσ τθσ μφτθσ  

τεμ 1000 0,90 900 

89 Στυλό διαρκείασ κόκκινα διακζτθ 
διαφανζσ ςϊμα για να φαίνεται θ 

ςτάκμθ του μελανιοφ πάχοσ μφτθσ 1.0 
mm πάχοσ μφτθσ 1.0 mmπάχοσ γραφείσ 

0.4 mm 

τεμ 300 0,65 195 

90 Στυλό διαρκείασ κόκκινα με μοντζρνο 
ςχεδιαςμό και μθχανιςμό προϊκθςθσ 

και ανάκλθςθσ τθσ μφτθσ  

τεμ 500 0,90 450,00 

91 Αρικμομθχανι γραφείου τεμ 20 7.80 156,00 

92 Διαφόρων τφπων χαρτόνια (kanson κλπ) τεμ 65 1.20 78,00 

93 Ρίνακασ ανακοινϊςεων με φελο 60*40 τεμ 10 9.00 90,00 

      

95 Βιβλία –τετράδια με ςκλθρό εξϊφυλλο 
50 φυλ  

τεμ 50 3.21 160,51 

96 Βιβλία –τετράδια με ςκλθρό εξϊφυλλο 
100 φυλ  

τεμ 50 5.60 280,00 

97 Βιβλία –τετράδια με ςκλθρό εξϊφυλλο  
200 φυλ. 25*35 

τεμ 50 8,00 400,00 

98 Συρραπτικό long arm τεμ 1 22,97 22,97 

    ΤΝΟΛΟ 25.424,93 

    ΦΠΑ 24%   6.101,98 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

31.526,91 

Σα ανωτζρω είδθ κα είναι καινοφργια, ανκεκτικά για κακθμερινι χριςθ, λειτουργικά και εφκολα 
ςτθ χριςθ τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι : 

α) Οι προαναφερόμενεσ ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και δφναται ν' αυξομειωκοφν ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου, με τθν προχπόκεςθ ότι, θ αξία τουσ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ 
ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ. 



  

20 

 

β) Θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου (Τμιμα Ρρομθκειϊν), λόγω τθσ πλθκϊρασ των ειδϊν και επειδι 
ςτθν παροφςα φάςθ δεν μποροφν να προβλεφκοφν, δφναται να ηθτιςει από τον Ρρομθκευτι που 
κα επιλεγεί, κατόπιν προςκόμιςθσ προςφοράσ και είδθ που δεν περιγράφονται ανωτζρω, με τθν 
προχπόκεςθ, ότι θ αξία τουσ κα ςυμπεριλθφκεί ςτθ ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ.  

ΣΜΗΜΑ 2.   CPV : 30197643-5 

ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ ΧΑΡΣΙ {μεγζκουσ Α4, για τουσ εκτυπωτζσ, φωτοτυπικά μθχανιματα & Fax του Διμου 
και χαρτί ρολλό για τουσ εκτυπωτζσ ςχεδίων (plotter) }, και ςυγκεκριμζνα :  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΔΕΜΙΔΑ/ΕΤΡΩ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ/ΕΤΡΩ 

1. Φωτοτυπικό χαρτί Α4 8.500 δεςμίδεσ των 
500 φφλλων 

3,20 27.200,00 € 

2. ολό plotter για HP DJ T1120 20 ςυςκ.  

(των 2 τεμ) 

26,90 538,00 € 

   ΤΝΟΛΟ 27.738,00 € 

   ΦΠΑ 24% 6.657,12 € 

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 34.395,12 € 

Το υπό προμικεια φωτοτυπικό χαρτί κα πρζπει κατάλλθλο για εκτυπϊςεισ ςε Laser – ink-jet 
εκτυπωτζσ και φωτοαντιγραφικά μθχανιματα με τισ κάτωκι προδιαγραφζσ. 

α) Να ζχει ςφνκεςθ χθμικοφ πολτοφ 100% . 

β) Να ζχει χρϊμα λευκό ματ. (CIE whiteness >90% ISO 11475, brightness ISO 2470) 

γ) Να ζχει βάροσ 80γρ/μ². (ISO 536 ) 

δ) Να ζχει πάχοσ 100μμ +- 4% 

ε) Να εχει τθν κατάλλθλθ ςκλθρότθτα για τθν αποφυγι δυςκολιϊν ςτθν τροφοδοςία. 

ςτ) Το κόψιμο των φφλλων κάκε δεςμίδασ πρζπει να είναι τελείωσ λείο και να μθν παρουςιάηει 
γραμμωςεισ. 

η) Να ζχει αδιαφάνεια / πυκνότθτα (opacity >88% ISO 2471) 

θ) Να είναι ςυςκευαςμζνο ςε πακζτα δεςμίδων 500 φφλλων και εντόσ χαρτοκιβωτίων ανά πζντε (5) 
πακζτων. 

ΣΜΗΜΑ 3 CPV : 22816000-3 

ΜΠΛΟΚ ΠΟΡΕΙΑ ΚΙΝΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ  

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΙΝΗΗ & ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ/τεμ ΣΙΜΗ 

ΣΕΜ/ΕΤΡΩ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ/ΕΤΡΩ 

1. Μπλοκ  με τίτλο  «Θμερολόγια 
οχθμάτων»  διαςτάςεων             
23 cm χ 32 cm  ,12 φφλλων  

100  6  600,00 € 

2. Μπλοκ  τρίχρωμα καρμπονιηζ  
με τίτλο «Εντολι» διαςτάςεων  
16,5 cm χ 22 cm  , 3χ50 φφλλων  

50  5,50  275,00 € 

ΤΝΟΛΟ 875,00  

ΦΠΑ 24%  210,00 

ΤΝΟΛΟ (Α) 1.085,00  

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ/τεμ ΤΙΜΘ 

ΤΕΜ/ΕΥΩ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΤΙΜΘ/ΕΥΩ 

1. Μπλοκ κοινοχριςτων 5 5 25,00 € 

2. Μπλοκ παραβάςεων 100 6,50 650,00 € 

                                                                                                                     ΤΝΟΛΟ 675,00 

                                                                                                                   ΦΠΑ 24% 162,00 

                                                                                                              ΤΝΟΛΟ (Β) 837,00 

                                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Α+Β) 1.922,00 

Σα μπλοκ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ κα είναι ςφμφωνα με τον ΦΕΚ 2398/9/9/2014 , τριπλότυπα 
(λευκό-ροη-κίτρινο), αυτογραφικό ζντυπο , ςκλθροδετο ,διαςτάςεων Α4 , 25*3 φφλλων . 

ΣΜΗΜΑ 4. CPV : 22820000-4 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΣΕΜ/ΕΤΡΩ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ/ΕΤΡΩ 

 Βιβλία Σαμειακισ    

1. Βιβλίο τρεχοφμενων λογαριαςμϊν 
150φυλ 

 

5 48,00 € 240,00 
 

 Βιβλία παιδικϊν ςτακμϊν-
Δθμοτολογίου - Λθξιαρχείου 

   

8. Βιβλίο ςχετιηόμενων 10 22,00 220,00 

9. Βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ  20 20,00 400,00 
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10. Βιβλίο μθτρϊου νθπίων  10 22,00 220,00 

11. Ραρουςιολόγιο νθπίων 15 17,00 255,00 

12. Βιβλίο φλθσ  10 22,00 220,00 

13. Βιβλίο υλικοφ 20 20,00 400,00 

14. Δελτίο ειςαγωγισ υλικοφ 50 5,00 250,00 

15. Δελτίο εξαγωγισ υλικοφ 50 5,00 250,00 

 Βιβλία δθμοτολόγιου-λθξιαρχείου    

16. Βιβλίο αποφάςεων Δθμάρχου Τμιμα 
Διοικθτικό- Τμιμα Δθμοτικισ 
κατάςταςθσ (200 φφλλων) 

2 40,00 80,00 € 

17. Βιβλίο (Λθξιαρχείο) για πρωτόκολλο (200 
φφλλων) 

2 35,00 70,00 € 

18. Βιβλίο (Λθξιαρχείο) για πρωτόκολλο (100 
φφλλων) 

1 30,00 30,00 € 

   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.635,00 

   ΦΠΑ 24% 632,40 

   ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.267,40 

Και ςυγκεκριμζνα : 

Βιβλίο ζλεγχου ςχετιηόμενων 

Τα ςτελζχθ πρζπει να ζχουν ςε ςτιλεσ όπου κα γράφονται το ονοματεπϊνυμο, ο τρζχοντασ μινασ 
και το ζτοσ κακϊσ και οι θμζρεσ (από 1 ζωσ 31 για κάκε μινα ) 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να είναι 100 φφλλων 

Διαςτάςεισ :29,5x21cm 

Βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να είναι 100 φφλλων. 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να ζχουν ςτιλεσ όπου κα γράφονται θ χρονολογία,θ θμζρα ,ο μινα , το 
ονοματεπϊνυμο, θ ϊρα άφιξθσ, υπογραφι, ϊρα αποχϊρθςθσ, υπογραφι και παρατθριςεισ για 
κάκε εργαηόμενο. 

Διαςτάςεισ : 30,5Χ24,5 cm 

Βιβλίο μθτρϊου νθπίων 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να είναι 100 φφλλων. 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να ζχουν ςτιλεσ όπου κα γράφονται ο αφξων αρικμόσ, το ονοματεπϊνυμο 
νθπίου, το πατρϊνυμο, θμερομθνία γζννθςθσ νθπίου, διεφκυνςθ κατοικίασ, θμερομθνία 
εγγραφισ/διαγραφισ και τροφεία (εςπα-απαλλαγι-τροφεία). 
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Διαςτάςεισ : 21Χ 29 cm 

Παρουςιολόγιο νθπίων  

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να είναι 100 φφλλων 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να ζχουν ςτιλεσ όπου κα αναγράφονται το ονοματεπϊνυμο νθπίου , το 
τμιμα ,ο μινασ ,το ζτοσ , οι θμζρεσ. 

Διαςτάςεισ : 29 Χ 21 cm 

Βιβλίο φλθσ  

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να είναι 100 φφλλων. 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να ζχουν ςτιλεσ όπου κα γράφονται θ χρονολογία, θ ενότθτα με τθν οποία 
αςχολικθκαν τα νιπια και παρατθριςεισ. 

Διαςτάςεισ : 29 Χ 21 cm 

Βιβλίο υλικοφ 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να είναι 100 φφλλων. 

Τα ςτελζχθ κα πρζπει να ζχουν ςτιλεσ όπου κα γράφονται θ χρονολογία, ο αφξων αρικμόσ δελτίου 
αποςτολισ ι τιμολογίου,ο αφξων αρικμόσ δελτίου εξαγωγισ . 

Διαςτάςεισ : 29 Χ 21 cm 

Δελτίο ειςαγωγισ υλικοφ 

Τα ςτελζχθ πρζπει να είναι διπλότυπα και αυτογραφικά.  

Τα ςτελζχθ πρζπει να είναι 50 φφλλων και διαςτάςεων 28,5 cm x 20 cm. 

Τα ςτελζχθ πρζπει να αναγράφουν τθν ονομαςία τθσ Διεφκυνςθσ  

Δελτίο εξαγωγισ υλικοφ 

Τα ςτελζχθ πρζπει να είναι διπλότυπα και αυτογραφικά.  

Τα ςτελζχθ πρζπει να είναι 50 φφλλων και διαςτάςεων 28,5 cm x 20 cm. 

Τα ςτελζχθ πρζπει να αναγράφουν τθν ονομαςία τθσ Διεφκυνςθσ. 

Πλα τα παραπάνω βιβλία κα πρζπει να ζχουν λεπτό εξϊφυλλο με ετικζτα.  

ΣΜΗΜΑ 5. CPV : 30197643-5 
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Οι ςφραγίδεσ του Διμου κα είναι ξφλινεσ θ αυτομελανοφμενεσ από καουτςοφκ εξαιρετικισ 
ποιότθτασ, με πλαίςιο θ χωρίσ πλαίςιο, με ςωςτζσ αναλογίεσ και ειδικότερα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΣΕΜ/ΕΤΡΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ/ΕΤΡΩ 

1 ΞΥΛΙΝΕΣ 1-2 ΣΕΙΕΣ 20 4,5 90,00 € 

2 ΞΥΛΙΝΕΣ 3-4 ΣΕΙΕΣ 10 6 60,00 € 

3 ΞΥΛΙΝΕΣ 5-6 ΣΕΙΕΣ 15 8 120,00 € 

4 ΞΥΛΙΝΕΣ 7-8 ΣΕΙΕΣ 10 10 100,00 € 

5 ΞΥΛΙΝΕΣ 9-10 ΣΕΙΕΣ 10 13 130,00 € 

6 ΞΥΛΙΝΕΣ 11-13 ΣΕΙΕΣ 9 15 135,00 € 

7 ΣΤΟΓΓΥΛΕΣ (διαμζτρου 40 χιλ.) 4 9 36,00 € 

8 ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ 

20 15 300,00 € 

9 ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΣ ΣΤΟΓΓΥΛΕΣ 10 19 190,00 € 

   ΤΝΟΛΟ 1.161,00 € 

   ΦΠΑ 24% 278,64 € 

   ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 1.439,64 € 

 

1. Θ ςφραγίδα του Διμου κα είναι ξφλινθ και κα αποτελείται από τρεισ επάλλθλουσ και 
ομόκεντρουσ κφκλουσ, από τουσ οποίουσ ο εξωτερικόσ ζχει διάμετρο 0,04 μ.. Στον εςωτερικό κφκλο 
τίκεται το ζμβλθμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 48/1975 (Φ.Ε.Κ. 108 
Αϋ), ςτο δεφτερο κφκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του Διμου και ςτον 
εξωτερικό οι λζξεισ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ» (άρκρο 5 του Ν. 3852/2010). 
 
2. Θ ςφραγίδα του λθξιαρχείου του Διμου, κα είναι ξφλινθ, κ' αποτελείται από τουσ κφκλουσ και τθ 
διάμετρο ωσ άνω, με τθ διαφορά ότι ςτον δεφτερο κφκλο κ' αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα 
“ΛΘΞΙΑΧΕΙΟ ΔΘΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ”. 
 
3. Οι ςφραγίδεσ των υπθρεςιϊν του Διμου κα είναι:  
 
α) Ξφλινεσ, ςτισ οποίεσ κα αναφζρονται οι λζξεισ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ», «ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ», θ 
«ΑΜΟΔΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ» κακϊσ και ςτοιχεία ςχετικά με τισ αρμοδιότθτζσ τθσ. 
 
β) Ξφλινεσ, με το όνομα του Δθμάρχου, και με τα ονόματα των αντιδθμάρχων.  
 
γ) Ξφλινεσ, με το ονοματεπϊνυμο, τον κλάδο και το βακμό των υπαλλιλων του Διμου. 
 
δ) Αυτομελανοφμενεσ  
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ΣΜΗΜΑ 6 CPV : 37820000-2 

Τλικά για εικαςτικό εργαςτιριο τμιματοσ πολιτιςμοφ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΙΜ
Η 

ΤΝΟΛΟ 

1 Ριςτόλι ςιλικόνθσ χειροτεχνίασ  1 7,00 7,00 

2 Κόλλεσ ςιλικόνθσ  set των  10 4 2,5 10,00 

3 Μαρκαδόροι χοντροί, ςε κουτιά των 12 
χρωμάτων 

8 1,80 14,4 

4 Ξυλομπογιζσ κουτιά των 24 χρωμάτων  5 2,95 

 

14,75 

5 Μολφβια  ςχεδίου 4Β  60 0,80 48,00 

6 Μολφβια ςχεδίου 6Β 70 0,80 56,00 

7 Ξφςτρεσ διπλζσ για ψιλζσ και χοντρζσ μφτεσ  25 0,75 18,75 

8 Γόμεσ λεφκεσ για μολφβια 25 0,50 12,50 

9 Μάςκεσ προςτατευτικζσ για το πρόςωπο των 50 
τμχ 

60 5,00 300,00 

10 Γάντια προςτατευτικά λευκά κουτί των 100 τμχ 60 8,00 480,00 

11 Κόλλα ρευςτι, γενικισ χριςθσ για χαρτί και ξφλο, 
ςε ςυςκευαςία ςωλθνάριου 200 ml 

10 3,5 35,00 

12 Κακαριςτικά για πίπεσ ςε ςακουλάκια 5 1,5 7,5 

13 χαρτοταινίεσ 10 1,10 11,00 

14 Συςκευαςία καλαμάκια για ςουβλάκι 3 1,5 4,5 

15 Ανεξίτθλοι μαφροι μαρκαδόροι  10 0,5 5,00 

19 Σετ με γεωμετρικά ςχιματα 15 1,20 18,00 

20 ολό προςτατευτικό με φουςκάλεσ (μετρό) 20 0,60 12,00 

21 Κοπίδι μεςαίου μεταλλικό 1 2,00 2,00 

22 Χαρτί κανςον (50Χ70) 10 0,40 4,00 

23 Λαδοπαςτζλ 6 1,20 7,2 

24 Κουςε 50Χ70 χαρτί ( 300-350 γραμ) 25 0,49 12,25 

25 Μολφβια 8Β 10 0,80 8,00 

  ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

 1.087,85 

  ΦΠΑ 24%  261,08 

  ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 1.348,93 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΤΜΘΜΑ 1 31.526,91 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΘΜΑ 2 34.395,12 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΘΜΑ 3 1.922,00  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΘΜΑ 4 3.267,40  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΤΜΘΜΑ 5 1.439,64  ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΜΘΜΑ 6 1.348,93 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 73.900,00 

Οι προαναφερόμενεσ ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και δφναται ν’ αυξομειωκοφν ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου, με τθν προχπόκεςθ ότι θ αξία τουσ κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ 
ςυνολικι αξία τθσ προμικειασ. 

 

 

 
Ζ πληάμαο 

                            Πξντζηάκελε  

Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ  

                      Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

                    ΒΑΕΟΤ ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ 

Γηνηθ/θνχ Λνγηζηηθνχ κε βαζκφ Α’ 

                          ΘΖΡΗΟΤ ΠΤΡΟ 

Γηνηθ/θνπ Οηθ/θνπ κε βαζκφ Α’ 
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 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [6014] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΙΕΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ – 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΒΑΗΟΥ ΣΡΥΙΔΟΥΛΑ 

- Τθλζφωνο: 2132044878 

- Θλ. ταχυδρομείο: promithies@gmail.com 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): http://aigaleo.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): 30192700-8 30192153-8 30197643-5    Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *    ] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΤΠΑΡΧΟΤΝ  ΣΜΗΜΑΣΑ: ΕΞΙ (6) 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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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
i
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
ii
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iii

 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.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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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
iv

: 

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:  

 

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
v
; 

[] 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: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

[   ] 
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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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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vi

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 

ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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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, 
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επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
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): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 
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Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει 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: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxviii, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει 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;  

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: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

[] Ναη [] Όρη 
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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;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxi

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν 

ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

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 είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

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

πνπ αλαθέξνληαη
xxxii

, 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
xxxiii

. 

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): [……]    
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i Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
ii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή 
ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην 

ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 

εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 
iii Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

iv Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

v Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
vi  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη 

ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

vii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε 

παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο.  

viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
ix χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

x Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ 

L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο 

Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 
1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xi Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα 
εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 

166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο”. 

xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xv Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη 
Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 
παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 

73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xx Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε 
επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxi ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν 

εδάθην).  

xxii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, 
γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ 

ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
xxiii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxv . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 

2016/7) 



  

42 

 

                                                                                                                                                         
xxvi Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxvii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 

παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxviii Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxix Πξβι άξζξν 48. 

xxx  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο 

ΔΔ 2016/7) 
xxxi Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 

παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
xxxiii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα 

ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  


