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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ    

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΝΔΡΓΔΗΩΝ 

 

Α.Μ.: 16(1)/2019   

Αξ. Πξση. : 20876/30-7-2019  

Κ.Α. : 30.7734.009  

CPV: (44114250-9 & 44113200-7): ΟΜΑΓΑ Α (ΠΛΑΚΔ) 

CPV: 44113100-6: ΟΜΑΓΑ Β (ΑΓΡΑΝΖ ΤΛΗΚΑ) 

 

     Πξνϋπνινγηζκόο: (59.207,026€) 

              (κε ηνλ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 

 

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 

 δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα 

ζχκβαζε πξνκήζεηαο αγαζψλ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιαθώλ θαη αδξαλώλ πιηθώλ» 1. «(Πιάθεο 

πεδνδξνκίνπ(50Υ50cm-Κξάζπεδα (0,15cmX0,3cmX1M) -- Πιάθεο ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο ή 

βνηζαισηέο-ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο κέζνπ πάρνπο 3-5cm) 2. Αδξαλή πιηθά (άκκν θνληνδεκάησλ, 

3
α
, πνιηφο αζβέζηε, ηζηκέληα καχξα-ιεπθά) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ απηεπηζηαζίαο (ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ 

ΥΧΡΧΝ)» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 59.207,026,€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν  

βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

 Όιεο νη ηηκέο ζην έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄) επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην 

ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη δέθα (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 12/12/2019 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 άξζξσλ έθαζηεο νκάδαο ή γηα 

ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ππάξρνπλ.  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ : 

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ 

Γηεχζπλζε: Ηεξά Οδφο 364 & Κάιβνπ  Σ.Κ. 12243 

Σειέθσλα : Κέληξν 213-2044800,  

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

 

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε Πξνκήζεηαο κε ΚΑ 30.7334.009, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  ΓΖΜΟΗΔ 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ θαη ρσξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' 

(Σερληθή έθζεζε-Σερληθέο πξνδηαγξαθέο–Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο) ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο :  59.207,026€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24%): 
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1. ΟΜΑΓΑ  Α  (cpv: 44114250-9 & 44113200-7)  

Αληηνιηζζεξέο ηζηκεληέληεο πιάθεο βαξηάο θπθινθνξίαο 50x50X5cm. Πξφρπηα  θξάζπεδα  απφ  

ζθπξφδεκα  θαηεγνξίαο   C 20/25 δηαζη. 0,15Υ0,30Υ1,00m, Πιάθεο ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο, πιεπξάο 

άλσ ησλ 30cm ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 40Υ40Υ3.5cm ή 50Υ50Υ4,5cm νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο κέζνπ πάρνπο 3- 5cm θαη επηθάλεηαο αλσ ησλ 0,10κ2 , πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο: 39.209,67επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24% . 

 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σν  πνζφ  ηεο  πξνκήζεηαο  γηα  ηα Οηθνδνκηθά  πιηθά  ηεο  ΟΜΑΓΑ Α(πιάθεο)  

Α/Α   Δίδνο Τιηθνύ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα Δλδεηθηηθή 

Σηκή 

Δλδεηθηηθή 

Γαπάλε 

1.   Αληηνιηζζεξέο ηζηκεληέληεο 

πιάθεο πεδνδξνκίνπ βαξηάο 

θπθινθνξίαο  50x50 X5cm                 

m2 4500,00       6,04 27.180,00 

2.   Πξφρπηα  θξάζπεδα  απφ  

ζθπξφδεκα  θαηεγνξίαο   C 

20/25 δηαζη.  0,15mΥ  1m                                                                 

tem/1m  

100   

 

3,67 

 

367,00 

 

3. Πιάθεο ηζηκέληνπ 

ρξσκαηηζηέο, πιεπξάο άλσ 

ησλ 30cm ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 40Υ40Υ3.5cm 

νηνπδήπνηε ηχπνπ.  

 

m2 

 

405   

 

6,90 

 

2.794,50 

4  Υνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο 

κέζνπ  πάρνπο 3-5cm  

(Πειίνπ, Καξχζηνπ θ.ι.π) .                                             

 

m2 80   15,99 

 

1.279,20 

 

 ΤΝΟΛΟ    31.620,70 

 ΦΠΑ 24%    7.588,97 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    39.209,67 

Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ρσξίο λα αιιάδεη 

ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ. (39.209,67 €)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α  24 %. 

 
2 .   ΟΜΑΓΑ Β  (ΑΓΡΑΝΖ  ΤΛΗΚΑ) (cpv: 44113100-6)  

Αδξαλή πιηθά (Άκκνο θνληνδεκάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη αξκνινγήκαηνο, Σζηκέλην  θνηλφ 

ειιεληθνχ ηχπνπ, Τιηθά πνιηνχ αζβέζηε, Σζηκέλην  ιεπθφ).   

1    Άκκνο θνληνδεκάησλ , ηζηκεληνθνληακάησλ θαη αξκνινγήκαηνο  

 

2.   3a    θαηάιιειε  αλάκημε  πιηθψλ  θαη  κε γαξκπίιη  δηαζηάζεσλ     απφ  0,4  εσο  2cm   

 

3.   Τιηθά πνιηνχ αζβέζηε ζε ζαθηά ησλ 25kg  

 

4.   Σζηκέλην  θνηλφ ειιεληθνχ ηχπνπ κε ηελ αμία ησλ ραξηνζάθθσλ 50kg 

 

5.   Σζηκέλην  ιεπθφ ειιεληθνχ ηχπνπ κε ηελ αμία ησλ ραξηνζάθθσλ 50kg 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο: 19.997,356 Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24% . 

 

 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σν  πνζφ  ηεο  πξνκήζεηαο  γηα  ηα Οηθνδνκηθά  πιηθά  ηεο ΟΜΑΓΑ  Β  (αδξαλή πιηθά) 
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Α/Α   Δίδνο Τιηθνύ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα Δλδεηθηηθή 

Σηκή 

Δλδεηθηηθή 

Γαπάλε 

1.    Άκκνο 

θνληνδεκάησλ                  

M3 314,62 

 

25,530 8.032,25 

2.     3
α
   M3 6,30 23,00 144,90 

3.   Τιηθά πνιηνχ 

αζβέζηε ζε ζαθηά 

ησλ 25kg 

                   

25kg/1ζαθί 510,50 2,92 

 

1.490,62 

4.    Σζηκέλην  θνηλφ 

ειιεληθνχ ηχπνπ κε 

ηελ αμία ησλ 

ραξηνζάθθσλ  

                   

50kg 514,74 

 

4,995 2.571,13 

5.   Σζηκέλην  ιεπθφ 

ειιεληθνχ ηχπνπ κε 

ηελ αμία ησλ 

ραξηνζάθθσλ  

                  

50kg 324,00 12,00 3.888,00 

  ΤΝΟΛΟ    16.126,90 

 ΦΠΑ 24%    3.870,456 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    19.997,356 € 

Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ρσξίο λα αιιάδεη 

ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ 19.997,356  €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α  24 %. 

 

Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ.  

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  

Ηζρύνπζεο 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 

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» 
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Άξζξν 2 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 12/12/2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00π.κ ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ζηνλ 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 (Κα Βάδνπ ππξηδνχια, 213.2044.878, γηα 

ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ) θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, ή κε ην Σκήκα Σερληθψλ 

πλεξγείσλ ηνπ Γήκνπ (Κν Βαζηιείνπ Γεψξγην, 210.5310.213, γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνκήζεηαο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 8:00-1.30κκ., 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. Χο 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.) (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 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 ΗV 

ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV 

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 

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. 
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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. 

 

 

 

Άξζξν 7 

Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

19PROC005940623 2019-11-29



  

6 

 

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».  

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. 

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

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
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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 

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. 
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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. 

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

ηνπ Ν. 4412/2016. 
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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. 

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 
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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 

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,  
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(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. 

 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 
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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 

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. 
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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 15 

Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:  

α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε 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 16 

Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 
1. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο 

Αηγάιεσ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

2. Ο Γήκνο 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 17 

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 (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε παξαγγειία ζηνλ πξνκεζεπηή.  

Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ ζπλεξγείσλ ηνπ 

Γήκνπ (Μ. Μπφηζαξε θαη Κεθηζνχ) 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. 

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 
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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 18 

Πνηληθέο ξήηξεο 

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

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

εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 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. 

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. 
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Άξζξν 19 

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 20 

Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο - Κξαηήζεηο 

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

ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Αηγάιεσ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 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. 256/26-11-2019 (ΑΓΑ: 9ΚΘΜΧ6Ν) απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Άξζξν 21 

Γηαθνξέο δηαθήξπμεο  - Νόκσλ 

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

 

 

 

Αηγάιεσ 26/11/2019 

 

 

 

Ο πληάμαο 

 

 

 

 

Γεώξγηνο Βαζηιείνπ 

ΣΔ Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Απηνκαηηζκνύ 

 

Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

 

 

Γεώξγηνο Ρνδάηνο 

Π.Δ. Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π. 

  

 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 ΗΩΑΝΝΖ ΓΚΗΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α': ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ  ΑΗΓΑΛΔΩ   

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ  ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΝΔΡΓΔΗΩΝ   
 

Αξ. Πξση. :    20876/30-7-2019        
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΠΛΑΚΩΝ  ΚΑΗ  ΑΓΡΑΝΩΝ ΤΛΗΚΩΝ 

ΓΗΑ  ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ  ΔΡΓΟΤ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ:  (ΤΝΣΖΡΖΖ  ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ  ΚΑΗ  ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ  ΥΧΡΧΝ) 

 

       1    ΟΜΑΓΑ  Α  ΠΛΑΚΔ   [πιαθψλ  πεδνδξνκίνπ(50Υ50cm-θξάζπεδα(0,15cmΥ0,3cmΥ1Μ)--

Πιάθεο ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο ε βνηζαισηέο –ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο  κέζνπ πάρνπο 3-

5cm](cpv: 44114250-9 & 44113200-7) 

 

      2     ΟΜΑΓΑ  Β   ΑΓΡΑΝΖ  ΤΛΗΚΑ   ( άκκν θνληνδεκάησλ , 3
α
, πνιηφο  αζβέζηε ,ηζηκέληα 

καχξα-ιεπθά) )(cpv: 44113100-6) 

 

 

Α.Μ  16/27-3-2019  - ΚΑ 30.7334.009 

ΤΠΟΜΔΛΔΣΖ   16(1)/2019 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 

 

        Ζ   Τπνκειέηε   απηή   16 [1]/19 αθνξά  ηελ  πξνκήζεηα 

1.   ΟΜΑΓΑ Α ΠΛΑΚΔ [πιαθψλ  πεδνδξνκίνπ(50Υ50cm-θξάζπεδα(0,15cmΥ0,3cmΥ1Μ) –

Πιάθεο ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο ε βνηζαισηέο , ρνλδξνπιαθψλ  αθαλνλίζησλ  κέζνπ πάρνπο 

3-5cm]  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  έξγνπ  απηεπηζηαζίαο (ζπληήξεζε  θαη  επηζθεπή  

πεδνδξνκίσλ θαη  νδνζηξσκάησλ  θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ )  

                 

2. ΟΜΑΓΑ    Β   ΑΓΡΑΝΖ  ΤΛΗΚΑ  . ( άκκν θνληνδεκάησλ , 3
α
, πνιηφο  αζβέζηε ,ηζηκέληα 

καχξα-ιεπθά)  

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 59.207,026€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  

Φ.Π.Α 24 %. 

   

 

ΗΥΤΟΤΔ  ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

 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 

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

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

 

Γηα  ηελ  θαιχηεξε  εθηέιεζε   ηεο  πξνκήζεηαο  αθνινπζνχλ  πίλαθεο πιηθψλ πνπ  είλαη νη  θάησζη: 

 

 

 

 (cpv: 44114250-9 & 44113200-7) 

       ΟΜΑΓΑ  Α  ΠΛΑΚΔ     ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ –ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ΣΗΜΔΝΣΔΝΗΔ ΠΛΑΚΔ  ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ΒΑΡΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΡΔ δηαζη. 50Υ50Υ5CM  
 

Αληηνιηζζεξέο ηζηκεληέληεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ βαξηάο θπθινθνξίαο (θαηεγνξίαο Η) πάρνπο 5cm, 

άλσ ζηξψζεο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2.50cm. απφ ιεπθφ ηζηκέλην, δηαζηάζεσλ ηζηκεληνπιαθψλ 0,50 Υ 

0,50m, νη νπνίεο ζα πιεξνχλ πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ η. Τ.Γ.Δ. (Π.Σ.Π. Γ.Σ. 625.88/1959, 

219/9.10.59 ΦΔΚ) . 

 

2. ΠΡΟΥΤΣΑ  ΚΡΑΠΔΓΑ   
 

Πξφρπηα  θξάζπεδα  απφ  ζθπξφδεκα  θαηεγνξίαο   C 20/25 κέρξη  0,06Μ2   δηαηνκήο πιάηνπο  0,15m 

θαη  χςνπο  0,30m  Υ 1,00m  κε απφηκεζε  θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340  πξνο  θαηαζθεπή  θξαζπέδσλ, 

λεζίδσλ αζθαιείαο,  πεδνδξνκίσλ , θφκβσλ  θ.ι.π  ηα  νπνία  ζα  παξαζθεπάδνληαη ζην  εξγνζηάζην  

κε ηαπηφρξνλε  δφλεζε  θαη  ζπκπίεζε  ,  απνθιεηνκέλεο  ηεο  παξαζθεπήο  ηνπο  επί ηφπνπ  ηνπ 

έξγνπ  κε  απηνζρέδηνπο  μπιφηππνπο.          

 

3. ΠΛΑΚΔ ΣΗΜΔΝΣΟΤ 
  

Πιάθεο ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο, πιεπξάο άλσ ησλ 30cm ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 40Υ40Υ3.5cm ή 

50Υ50Υ4,5cm νηνπδήπνηε ηχπνπ (ηαθάθη, ςαζσηφ, ξαβδσηφ, βνηζαιφπιαθεο, γαιιηθνχ ηχπνπ θ.ι.π) 

 

4. ΥΟΝΓΡΟΠΛΑΚΔ ΑΚΑΝΟΝΗΣΔ   
 

Υνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο κέζνπ  πάρνπο  3- 5 cm  (Πειίνπ, Καξχζηνπ θ.ι.π)  θαη επηθάλεηαο  άλσ  

ησλ  0,10m2    

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σν  πνζφ  ηεο  πξνκήζεηαο  γηα  ηα Οηθνδνκηθά  πιηθά  ηεο ΟΜΑΓΑ  A  (Πιάθεο) 

 

Α/Α   Δίδνο Τιηθνύ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα Δλδεηθηηθή 

Σηκή 

Δλδεηθηηθή 

Γαπάλε 

1.   Αληηνιηζζεξέο ηζηκεληέληεο 

πιάθεο πεδνδξνκίνπ βαξηάο 

θπθινθνξίαο  50x50 X5cm                 

m2 4500,00 6,04 27.180,00 

2.   Πξφρπηα  θξάζπεδα  απφ  

ζθπξφδεκα  θαηεγνξίαο   

C20/25 δηαζη.  0,15mΥ 1m                                                                 

tem/1m 100 
 

3,67 

 

367,00 

 

3. Πιάθεο ηζηκέληνπ 

ρξσκαηηζηέο, πιεπξάο άλσ 

ησλ 30cm ελδεηθηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 40Υ40Υ3.5cm 

νηνπδήπνηε ηχπνπ.  

 

m2 

 

405 

 

6,90 

 

2.794,50 
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Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ρσξίο λα αιιάδεη 

ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ. (39.209,67 €)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α  24 %.                                         
 
                                                 (cpv: 44113100-6) 

2.   ΟΜΑΓΑ  Β    ΑΓΡΑΝΖ  ΤΛΗΚΑ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ –ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1    Άκκνο θνληνδεκάησλ , ηζηκεληνθνληακάησλ θαη αξκνινγήκαηνο  

 

2.      3a    θαηάιιειε  αλάκημε  πιηθψλ  θαη  κε γαξκπίιη  δηαζηάζεσλ απφ 0,4 έσο 2cm  

                                                        

3.   Τιηθά πνιηνχ αζβέζηε ζε ζαθηά ησλ 25kg  

 

4.   Σζηκέλην  θνηλφ ειιεληθνχ ηχπνπ κε ηελ αμία ησλ ραξηνζάθθσλ 50kg 

 

5. Σζηκέλην  ιεπθφ ειιεληθνχ ηχπνπ κε ηελ αμία ησλ ραξηνζάθθσλ 50kg 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σν  πνζφ  ηεο  πξνκήζεηαο  γηα  ηα Οηθνδνκηθά  πιηθά  ηεο ΟΜΑΓΑ  Β  (Αδξαλή πιηθά) 

 

Α/Α   Δίδνο Τιηθνύ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Πνζόηεη

α 

Δλδεηθηη

θή Σηκή 

Δλδεηθηηθή 

Γαπάλε 

1.    Άκκνο 

θνληνδεκάησλ                  

M3 314,62 

 

25,530 8.032,25 

2.     3
α
   M3 6,30 23,00 144,90 

3.   Τιηθά πνιηνχ 

αζβέζηε ζε ζαθηά 

ησλ 25kg 

                   

25kg/1ζαθί 510,50 2,92 

 

1.490,62 

4.    Σζηκέλην  θνηλφ 

ειιεληθνχ ηχπνπ κε 

ηελ αμία ησλ 

ραξηνζάθθσλ  

                   

50kg 514,74 

 

4,995 2.571,13 

5.   Σζηκέλην  ιεπθφ 

ειιεληθνχ ηχπνπ κε 

ηελ αμία ησλ 

ραξηνζάθθσλ  

                  

50kg 324,00 12,00 3.888,00 

  ΤΝΟΛΟ    16.126,90 

 ΦΠΑ 24%    3.870,456 

4  Υνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο 

κέζνπ  πάρνπο 3-5cm  

(Πειίνπ, Καξχζηνπ θ.ι.π)                                             

 

m2 80 
15,99 

 

1.279,20 

 

 ΤΝΟΛΟ    31.620,70 

 ΦΠΑ 24%    7.588,97 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    39.209,67 
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 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    19.997,356 € 

 
Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ρσξίο λα 

αιιάδεη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ 19.997,356  €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α  24 %.  

 

                                                                      Αηγάιεσ  30 /07 / 2019 

 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΜΔΛΔΣΖΣΖ 

 

 

 

Γεώξγηνο Βαζηιείνπ 

TE Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ 

Απηνκαηηζκνύ 

Ο                                                           

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

 

Γεώξγηνο  Ρνδάηνο 

ΠΔ Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β'   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ   

ΓΖΜΟ  ΑΗΓΑΛΔΩ  

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΣΜΖΜΑ    ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΤΝΔΡΓΔΗΩΝ 

Α.Μ  16/2019  - ΚΑ 30.7334.009 

YΠΟΜΔΛΔΣΖ  16(1)/2019 

Αξ. Πξση. :   20876/30-07-2019 

 ΣΗΣΛΟ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ :  

 ΓΗΑ  ΣΟ  ΔΡΓΟ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ       

(ΤΝΣΖΡΖΖ  ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ  ΚΑΗ 

ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ  ΥΩΡΩΝ) 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΤΛΗΚΩΝ   

1  ΟΜΑΓΑ  Α   (ΠΛΑΚΔ)               

[πιαθώλ πεδνδξνκίνπ(50Υ50cm-

θξάζπεδα(0,15cmΥ0,3cmΥ1Μ)--Πιάθεο 

ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο ε βνηζαισηέο –

ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηεο  κέζνπ πάρνπο 

3-5cm]  

2     ΟΜΑΓΑ  Β   (ΑΓΡΑΝΖ  ΤΛΗΚΑ)  

(άκκν θνληνδεκάησλ , 3
α
, πνιηφο αζβέζηε, 

ηζηκέληα καχξα-ιεπθά)  

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ :   (59.207,026€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%) 

 

 
 

     

 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

 

 Σνπ/ηεο …………………….……………………………………….…….…………,  

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

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

Α.Φ.Μ……………………………………….Γ.Ο.Τ. ………..………..….…….…………….,  

έδξα ………………………..…...., νδφο ………….…………., αξηζκφο …….…,  

ηειέθσλν …………………., θαμ …………..………………….., email: ………………………. 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΟΜΑΓΑ  Α  

Πιαθώλ πεδνδξνκίνπ (50Υ50cm-θξάζπεδα (0,15cmΥ0,3cmΥ1Μ)--Πιάθεο ηζηκέληνπ 

ρξσκαηηζηέο ε βνηζαισηέο –ρνλδξόπιαθεο αθαλόληζηεο  κέζνπ πάρνπο 3-5cm]  

 (cpv: 44114250-9 & 44113200-7) 

Α/Α Δίδνο Τιηθνύ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζ

εο 

Πνζόηε

ηα 

Πξνζθεξόκε

λε Σηκή 

Οινγξάθσο Γαπάλε ρσξίο 

Φ.Π.Α 

1.   Αληηνιηζζεξέο 

ηζηκεληέληεο πιάθεο 

πεδνδξνκίνπ βαξηάο 

θπθινθνξίαο  50x50 

X5cm                 

m2 4500,00       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Πξφρπηα  θξάζπεδα  

απφ  ζθπξφδεκα  

θαηεγνξίαο   C 20/25 

δηαζη.  0,15mΥ  1m                                                                 

tem/1m  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Πιάθεο ηζηκέληνπ 

ρξσκαηηζηέο, πιεπξάο 

άλσ ησλ 30cm 

ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 

40Υ40Υ3.5cm 

νηνπδήπνηε ηχπνπ.  

m2  

405   

 

 

 

 

 

 

 

  

4  Υνλδξφπιαθεο 

αθαλφληζηεο κέζνπ  

πάρνπο 3-5cm  (Πειίνπ, 

Καξχζηνπ θ.ι.π)  .                                             

 

m2 80   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΤΝΟΛΟ      

  

ΦΠΑ 24% 
  

 

 
  

  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ρσξίο λα αιιάδεη 

ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ.  (39.209,67€)    ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α  24 %.  

 

ΣΟΠΟ / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ………………… 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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  ΟΜΑΓΑ  Β  ΑΓΡΑΝΖ  ΤΛΗΚΑ    

             ( άκκν θνληνδεκάησλ , 3
α
, πνιηφο  αζβέζηε ,ηζηκέληα καχξα-ιεπθά)  

                                        (cpv: 44113100-6) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σν  πνζφ  ηεο  πξνκήζεηαο  γηα  ηα Οηθνδνκηθά  πιηθά  ηεο ΟΜΑΓΑ  Β  (αδξαλή πιηθά) 

 

Α/Α   Δίδνο Τιηθνύ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Πνζόηεηα Πξνζθεξόκελε 

ηηκή 

Οινγξάθσο Γαπάλε ρσξίο 

Φ.Π.Α.  

1.    Άκκνο 

θνληνδεκάησλ                  

M3 314,62 

 

   

2.     3
α
   M3 6,30    

3.   Τιηθά πνιηνχ 

αζβέζηε ζε ζαθηά 

ησλ 25kg 

                   

25kg/1ζαθί 510,50    

4.    Σζηκέλην  θνηλφ 

ειιεληθνχ ηχπνπ κε 

ηελ αμία ησλ 

ραξηνζάθθσλ  

                   

50kg 514,74 

 

   

5.   Σζηκέλην  ιεπθφ 

ειιεληθνχ ηχπνπ κε 

ηελ αμία ησλ 

ραξηνζάθθσλ  

                  

50kg 324,00    

       

  ΤΝΟΛΟ      

 ΦΠΑ 24%      

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ      

Οη πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ελδεηθηηθέο, θαη κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ ρσξίο λα 

αιιάδεη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ. 19.997,356  €  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α  24 %.  

 

ΣΟΠΟ / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ………………… 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ' 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                              Αξ. Πξση. :  20876/30-07-2019        

ΓΖΜΟ  ΑΗΓΑΛΔΩ   

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ  ΣΔΥΝΗΚΩΝ    ΤΝΔΡΓΔΗΩΝ   
 

ΓΗΑ  ΣΟ  ΔΡΓΟ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ  (ΤΝΣΖΡΖΖ  ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ  ΚΑΗ  ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ  ΥΩΡΩΝ) 

 

 

1    ΟΜΑΓΑ Α ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΤΛΗΚΧΝ  [πιαθψλ  πεδνδξνκίνπ(50Υ50cm-

θξάζπεδα(0,15cmΥ0,3cmΥ1Μ)--Πιάθεο ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο ε βνηζαισηέο –ρνλδξφπιαθεο 

αθαλφληζηεο  κέζνπ πάρνπο 3-5cm](cpv: 44114250-9 & 44113200-7) 

 

2.   ΟΜΑΓΑ  Β  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ   ΑΓΡΑΝΧΝ  ΤΛΗΚΧΝ 

( άκκν θνληνδεκάησλ , 3
α
, πνιηφο  αζβέζηε ,ηζηκέληα καχξα-ιεπθά) (cpv: 44113100-6) 

 

                                           Α.Μ   16/2019  - ΚΑ 30.7334.009 

                                               ΤΠΟΜΔΛΔΣΖ  16 (1)/2019    

 

 

 

 
ΤΓΓΡΑΦΖ   ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
Άξζξν 1 
 
Ζ   παξνχζα  ζπγγξαθή  ππνρξεψζεσλ  αθνξά  ζηελ εθηέιεζε  ηεο  Πξνκήζεηαο κε  ηίηιν 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΑΚΩΝ  ΚΑΗ  ΑΓΡΑΝΩΝ  ΤΛΗΚΩΝ»  

ΟΜΑΓΑ Α   ΠΛΑΚΔ [πιαθψλ  πεδνδξνκίνπ(50Υ50cm-θξάζπεδα(0,15cmΥ0,3cmΥ1Μ)--Πιάθεο 

ηζηκέληνπ ρξσκαηηζηέο ή βνηζαισηέο –ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο  κέζνπ πάρνπο 3-5cm]: 

(cpv: 44114250-9 & 44113200-7 ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ : (39.209,67 €) επξψ    

ΟΜΑΓΑ Β ΑΓΡΑΝΖ  ΤΛΗΚΑ (άκκν θνληνδεκάησλ , 3
α
, πνιηφο  αζβέζηε ,ηζηκέληα καχξα-ιεπθά) 

(cpv: 44113100-6) ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ: (19.997,356€) επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α 24%  θαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ησλ  Σερληθψλ 

Πεξηγξαθψλ θαη Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
Πξνκεζεπηήο  ζηε  ζπλέρεηα  ζα νλνκάδεηαη ν κεηνδφηεο- κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί-αλαδεηρζνχλ 
χζηεξα  απφ  ηελ  δηαδηθαζία  ηνπ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ, γηα ηελ εθηέιεζε  ηεο 
πξνκήζεηαο 
 

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε Πξνκήζεηαο κε ΚΑ 30.7334.009, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  ΓΖΜΟΗΔ 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ . 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ άξζξσλ έθαζηεο νκάδαο  

Πξνζθνξά πνπ  πεξηιακβάλεη κέξνο ησλ εηδψλ θάπνηαο νκάδαο, απνξξίπηεηαη. 
 
Ζ παξάδνζε  ησλ εηδψλ  ζα  είλαη ηκεκαηηθή ή ζπλνιηθή ,ζχκθσλα  κε  ηηο  αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ, 
ρσξίο  ε Αλαζέηνπζα  Αξρή  λα  ππνρξενχηαη  λα πξνκεζεπηεί  φια  ηα είδε ή  φιεο  ηηο  πνζφηεηεο 
ησλ  εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη  ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ  ηεο  παξνχζαο . 
Ζ πξνυπνινγηζζείζα  δαπάλε αλέξρεηαη ζηνλ ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 59.207,026 €, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%  
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Άξζξν 2 
 
Ζ  πξνκήζεηα  πξαγκαηνπνηείηαη  ζχκθσλα κε : 
1. To  N.4412/16  ( ΦΔΚ -147  Α/ 08-08-16 ) : Γεκφζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη  
Τπεξεζηψλ  ( πξνζαξκνγή  ζηηο  Οδεγίεο  2014/24/ΔΔ  θαη  2014/25/ΔΔ ) 
2. Σελ  απφ  12/12/2012  Πξάμεο  Ννκνζεηηθνχ  Πεξηερνκέλνπ  πνπ θπξψζεθε  κε  ην Ν.4111/2013 ( 
ΦΔΚ Α΄ 18 ) 
3. Σν  Ν.4155/2013 ( ΦΔΚ 120/Α/2013 ) « Δζληθφ  ζχζηεκα  Ζιεθηξνληθψλ  Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  
θαη  άιιεο  Γηαηάμεηο » 
4. Σν  Ν.4013/2011 ( ΦΔΚ 201/Α' )  « χζηαζε  εληαίαο  Αλεμάξηεηεο  Αξρήο  Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
θαη  Κεληξηθνχ  Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ  Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε  ηνπ έθηνπ 
θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 ( πησρεπηηθφο θψδηθαο )  - Πξνπησρεπηηθή  δηαδηθαζία  εμπγίαλζεο θαη 
άιιεο  δηαηάμεηο ». 
5. Σν   Ν.3852/2010  (  ΦΔΚ 87Α/07-06-2010 ) «  Νέα  Αξρηηεθηνληθή  ηεο  Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο  
Απνθεληξσκέλεο  Γηνίθεζεο ¨C Πξφγξακκα  Καιιηθξάηεο » 
6. Σν Ν.3886/2010 ( ΦΔΚ  173/30-09-2010  ηεχρνο  Α ΄ )  « Γηθαζηηθή  πξνζηαζία θαηά  ηε ζχλαςε 
δεκφζησλ  ζπκβάζεσλ...» θαη  έσο  ηελ εκεξνκελία  παχζεσο  ηζρχνο  ηνπ 31.12.2016. 
7. Σν Ν.3861 /2010 ( ΦΔΚ 112/Α' ) « Δλίζρπζε  ηεο  δηαθάλεηαο  κε  ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε  
λφκσλ θαη πξάμεσλ  ησλ θπβεξλεηηθψλ  , δηνηθεηηθψλ  θαη  απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ  ζην  δηαδίθηπν 
«   Πξφγξακκα   Γηαχγεηα » θαη  άιιεο  δηαηάμεηο ». 
8. Σν  Ν.3548/07 ( ΦΔΚ 68 Α ΄ ) « Καηαρψξεζε  δεκνζηεχζεσλ  ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη  ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο  δηαηάμεηο » . 
9. Σν  Ν. 3463/06 ( ΦΔΚ 114 Α' )  « Κψδηθαο  Γήκσλ  θαη  Κνηλνηήησλ » 
10. Σν  Ν. 4038/2012 ( ΦΔΚ 14 Α΄ ) « Δπείγνπζεο  ξπζκίζεηο  πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ  δεκνζηνλνκηθήο  ζηξαηεγηθήο  2012-2013 » 
11. Σνπ  άξζξνπ  9 ηνπ Ν. 4205/2013  ( ΦΔΚ 242/Α' ) ( ΦΔΚ  242/ Α /06-11-2013 ) 
 « Ζιεθηξνληθή  επηηήξεζε  ππφδηθσλ... θαη  άιιεο  δηαηάμεηο » , ( αξζ. 9 , παξ.4 β ) . 
12. Σε κε αξηζ. 1108437 /2565/ΓΟ/15-11-2005 ( ΦΔΚ 1590/ Β΄ ) Απφθαζε  ηνπ Τθππνπξγνχ  
Οηθνλνκίαο  &  Οηθνλνκηθψλ « Καζνξηζκφο   ησλ  ρψξσλ  ζηηο  νπνίεο ιεηηνπξγνχλ  εμσρψξηεο  
εηαηξίεο » 
13. Σε  κε αξηζ  20977 /23-08-2007  (  ΦΔΚ 1673 / Β΄ )  Κ.Τ.Α  ησλ  Τπνπξγψλ  Αλάπηπμεο θαη 
Δπηθξαηείαο  « Γηθαηνινγεηηθά  γηα  ηελ ηήξεζε  ησλ κεηξψσλ  ηνπ Ν.3310/2005 , φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  κε ην Ν. 3414 /2005 » 
14 . Σελ  Τ.Α  Π1 /2390/2013   ( ΦΔΚ 2677/ Β ) « Σερληθέο  ιεπηνκέξεηεο  θαη δηαδηθαζίεο  
ιεηηνπξγίαο  ηνπ Δζληθνχ  πζηήκαηνο  Ζιεθηξνληθψλ  Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ  ( Δ ..Ζ.ΓΖ. )  » 
15. Σελ   Τ.Α   Π1 /542 /04-03-2014  ( ΑΓΑ : ΒΗΚΣΦ -ΠΦ5 )  Δγθχθιηνο  κε ζέκα « Δλεκέξσζε  γηα  
ην Δζληθφ  χζηεκα  Ζιεθηξνληθψλ  Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) ». 
16. Σν Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
17. Σν Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία». 
18. Σε κε αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ "Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο" (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» (Β΄ 3698). 
19. ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ 
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Δηθηύσλ » 
20. ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..). 
 
Άξζξν 3  
Σα  ζπκβαηηθά ζηνηρεία  ηεο  ζχκβαζεο  θαηά  ζεηξάλ ηζρχνο  είλαη : 
Ζ Γηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο.  

Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

Σερληθέο Πεξηγξαθέο – Πξνδηαγξαθέο 

Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζµφο.  

Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 
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αξρή  

 Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ  

 
Άξζξν 4 
Γηα  φια  ηα είδε    ε ηηκή  κνλάδαο  ηεο πξνζθνξάο ζα  είλαη ζηαζεξή  θαη ακεηάβιεηε θαηά ηε 
δηάξθεηα  ηεο  ζχκβαζεο  θαη γηα θαλέλα  ιφγν θαη ζε θακία αλαζεψξεζε δελ  ππφθεηηαη. 
ε  θάζε  ηηκή  πεξηιακβάλεηαη  ην θφζηνο ηεο  πξνκήζεηαο , ην θφζηνο θνξηνεθθφξησζεο  ησλ εηδψλ 
θαη ε πξνζθφκηζε  ηνπο ζηνπο  ρψξνπο  ηνπ εξγνδφηνπ , θαζψο θαη θάζε  λφκηκε θξάηεζε. 
Ζ  πιεξσκή  ηνπ  αλαδφρνπ  ζα γίλεη ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά γηα ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη 
εθηειεζηεί , κε  ηελ πξνζθφκηζε ηηκνινγίσλ πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, 
κε ηελ  έθδνζε  ηζφπνζσλ  ρξεκαηηθψλ  εληαικάησλ  κε  ρξεκαηηθά  εληάικαηα πιεξσκήο  πνπ ζα 
εθδίδνληαη κεηά  ηελ παξαιαβή  ησλ εηδψλ θη εθφζνλ ε Δπηηξνπή  Παξαιαβήο  δε  δηαπηζηψζεη 
θαλέλα πξφβιεκα  σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ . 
 
Άξζξν 5 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο-ζχµβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ΟΜΑΓΧΝ ή ηελ ΟΜΑΓΑ 

πνπ έρεη ππνβάιιεη Πξνζθνξά .   

Ζ  εγγχεζε  θαηαηίζεηαη  πξηλ  ή   θαηά  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  ζχκβαζεο  θαη θαηαπίπηεη  ζηελ 
πεξίπησζε παξάβαζεο  ησλ νξψλ ηεο  ζχκβαζεο , φπσο απηή εηδηθφηεξα  νξίδεη . 
Γηα  ηελ  εγγχεζε  « θαιήο  εθηέιεζεο »  ηζρχνπλ  νη  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016 . 
 
Άξζξν 6 
  
Μεηά  ηελ επέιεπζε  ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο  απφθαζεο  θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα  
αξρή  πξνζθαιεί   ηνλ αλάδνρν  λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή  ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο  είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε  ζρεηηθήο  εγγξαθήο  εηδηθήο  πξφζθιεζεο . 
Ζ  ππνγξαθή  ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα .Δάλ ν  αλάδνρνο  δελ  πξνζέιζεη  λα  
ππνγξάςεη  ην  ζπκθσλεηηθφ , κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ  νξίδεηαη  ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, 
θεξχζζεηαη  έθπησηνο, θαηαπίπηεη  ππέξ  ηεο  αλαζέηνπζαο  αξρήο  ε εγγχεζε  ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε  γίλεηαη   ζηνλ πξνζθέξνληα  πνπ  ππέβαιε  ηελ ακέζσο  επφκελε  πιένλ ζπκθέξνπζα  
απφ νηθνλνκηθή  άπνςε  πξνζθνξά . Αλ θαλέλαο  απφ ηνπο πξνζθέξνληεο  δελ πξνζέιζεη  γηα  ηελ 
ππνγξαθή  ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε  δηαδηθαζία  αλάζεζεο   καηαηψλεηαη , ζχκθσλα  κε  ηελ πεξίπησζε 
δ' ηεο  παξαγξάθνπ  2  ηνπ άξζξνπ  106  ηνπ  Ν.4412/2016 . 
 
Άξζξν 7 
Ζ  παξαιαβή  ησλ  πξνκεζεπφκελσλ  εηδψλ  ζα  γίλεηαη  απφ ηελ Δπηηξνπή  νξηδφκελε πξνο  ηνχην  

απφ   ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  γηα  ηα είδε  πνπ πξνκεζεχεηαη  ν Γήκνο  θαη πξαγκαηνπνηείηαη  κέζα  

ζην θαζνξηδφκελν  ρξφλν  απφ  ηελ ζχκβαζε   θαη΄  εθαξκνγή  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ άξζξνπ  221 ηνπ  

Ν.4412/2016 . 

Ζ  πνζφηεηα ησλ εηδψλ,  ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά  ζα   παξαδίδεηαη  απφ ηνλ πξνκεζεπηή  κε δηθά ηνπ 

έμνδα  ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα   εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

Γηαθήξπμε.  
 
Με  θάζε  παξάδνζε  ζα  εθδίδνληαη  δειηία  απνζηνιήο  θαη ζα εθδίδνληαη αληίζηνηρα ηηκνιφγηα, 
ζχκθσλα κε ηα εθδνζέληα δειηία απνζηνιήο αλά νκάδα  θαη κε ηηο  ηηκέο  ζχκθσλα κε  ηελ 
ππνβιεζείζα  νηθνλνκηθή  πξνζθνξά  ηνπ πξνκεζεπηή . 
 
Άξζξν 8 
Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  φηη  φια ηα  είδε ζα  είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο  
πξνδηαγξαθέο  ηεο κειέηεο. Ο Γήκνο Αηγάιεσ δηαηεξεί  φια  ηα δηθαηψκαηα , ηα  νπνία  ζα  αζθήζεη  
φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ  δηαβεβαηψζεηο  ηνπ πξνκεζεπηή .  
Ο  πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε  λα  αληηθαηαζηήζεη , χζηεξα  απφ αίηεζε  ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ , 
θάζε ηεκάρην πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε  εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθφηνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε 
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ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ . Οη  δαπάλεο  επηζηξνθήο  ζηνλ πξνκεζεπηή  ησλ αθαηάιιεισλ  εηδψλ  
θαη νη  δαπάλεο απνζηνιήο  ησλ  λέσλ  πξνο  αληηθαηάζηαζε ησλ  αθαηάιιεισλ  βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή . 
Δπηπιένλ θαηά  ηελ θξίζε  ηνπ Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  κπνξεί  λα θεξπρζεί  έθπησηνο  κε φιεο  ηηο  
λφκηκεο  ζπλέπεηεο . Δπίζεο  , κε απφθαζε  ηνπ  Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  κπνξεί  λα  ηνπ  επηβιεζεί  
ην πξφζηηκν , ην  νπνίν  νθείιεη  λα θαηαβάιεη  σο  απνδεκίσζε   πξνο  ηνλ Γήκν  γηα  ηε βιάβε  πνπ 
πξνθάιεζε. Αλ  ν  πξνκεζεπηήο  δελ  θαηαβάιεη  ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη  έθπησηνο , κε  φιεο  ηηο  
λφκηκεο  ζπλέπεηεο . 
Αλ  ν  πξνκεζεπηήο  θαηαζηεί  ππφηξνπνο  κε  ηελ  πξνκήζεηα  αθαηάιιεισλ  εηδψλ , θεξχζζεηαη  
έθπησηνο,  κε  φιεο  ηηο  λφκηκεο  ζπλέπεηεο . 
 
Άξζξν  9  
 
Αηπρήκαηα , δεκηέο  , ηνπο λφκηκνπο θφξνπο ,ηέιε , έμνδα  δεκνζίεπζεο , ραξηφζεκα , βαξχλνπλ  φια  
ηνλ αλάδνρν  θαη  κφλν  απηφλ  ρσξίο   θακία  επζχλε  θαη  ππνρξέσζε   ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ .Ο 
Φ.Π.Α  (24%) ζα βαξχλεη ην Γήκν Αηγάιεσ. 
 
 

 

 

Αηγάιεσ  30 /07  / 2019  

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

Βαζηιείνπ Γεώξγηνο                                                

TE Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ 

Απηνκαηηζκνύ 

Αηγάιεσ  30   /07  / 2019  

 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Γ/ΝΣΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 

 

Γεώξγηνο Ρνδάηνο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθόο Δ.Μ.Π.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

  

 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ κάτω των ορίων των οδηγιϊν 

Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με την αναθζτουςα αρχή/αναθζτοντα φορζα1  και τη διαδικαςία 

ανάθεςησ 

Παροχή πληροφοριϊν δημοςίευςησ ςε εθνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατή η 

αδιαμφιςβήτητη ταυτοποίηςη τησ διαδικαςίασ ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ: 

Α: Ονομαςία, διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ τησ αναθζτουςασ αρχήσ (αα)/ αναθζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

- Κωδικόσ  Αναθζτουςασ Αρχήσ / Αναθζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : [6014] 

- Σαχυδρομική διεφθυνςη / Πόλη / Σαχ. Κωδικόσ: ΙΕΡΑ ΟΔΟ 364 & ΚΑΛΒΟΤ – 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ 

- Αρμόδιοσ για πληροφορίεσ: ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 

- Σηλζφωνο: 2105310213 

- Ηλ. ταχυδρομείο: texnikasinergia@gmail.com 

- Διεφθυνςη ςτο Διαδίκτυο (διεφθυνςη δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): http://aigaleo.gr 

Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

- Σίτλοσ ή ςφντομη περιγραφή τησ δημόςιασ ςφμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΔΡΑΝΩΝ  ΤΛΙΚΩΝ  

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *    ] 

- Η ςφμβαςη αναφζρεται ςε ζργα, προμήθειεσ, ή υπηρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξη φπαρξησ ςχετικών τμημάτων : ΤΠΑΡΧΟΤΝ  ΣΜΗΜΑΣΑ: ΔΤΟ (2) 

- Αριθμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από την αναθζτουςα αρχή (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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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:  

 

 

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 ΣΕΤΔ 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 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 ΣΕΤΔ 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, 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  

19PROC005940623 2019-11-29



  

33 

 

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

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
xxiii

 

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

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxv

 

: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxviii, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxx

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 

ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

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 

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 

[] Ναη [] Όρη 
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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. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

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 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

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

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

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

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

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

αλαθέξνληαη
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 Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Τπεύζπλεο Δήισζεο 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 ΥΙΙ 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 

ύκβαζεο 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 ύµβαζεο 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) 
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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.  
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