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      ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                   

ΑΠΟΦΑΖ: 436 

Απφ ην πξαθηηθφ 30
εο

/2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, ηελ ςήθηζε 

πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

αζθάιηνπ 2017». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 26
ε 

ΗΟΤΛΗΟΤ 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 

κ.κ., ζην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 12223/21-07-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ 

παξφληα ήηαλ έμη κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)            1. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία 

2.- Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο 

3.- Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο     

4-  Γθίλεο Ησάλλεο 

5.- Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο 

6.- Πέηξνπ Υξήζηνο 

 

             ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (2ν) ζέκα εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

εμαηηίαο ηνπ επείγνληνο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε επίζπεπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα αζθάιηνπ. 

Καηφπηλ θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ γηα 

ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , χζηεξα απφ ηα παξαπάλσ  

απνθαζίδεη νκφθσλα  

θαη εγθξίλεη ην “θαηεπείγνλ” ηνπ ζέκαηνο  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είπε ηα εμήο: 

Με ηελ αξηζκ. 110/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε 

ε πξνκήζεηα ΑΦΑΛΣΟΤ έηνπο 2017,   πξνυπνινγηζκνχ 200.000,00 €, γηα ηελ 

νπνία θαη έρεη  εγγξαθεί   πίζησζε ζηνλ  ΚΑ 02.30.6662.04 θαη νξίζηεθε φηη ε 

εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο  ζα γίλεη κε ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ. 

Σν Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

καο, ζε ζπλέρεηα ηνπ ππ' αξίζκ. 5274/10-04-2017 εγγξάθνπ ηνπ ηκήκαηνο 

12533/27-07-2017 
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Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ηνπ ππ' αξηζκ. 5273/10-04-2017 

εγγξάθνπ ηνπ Γεκάξρνπ Σαλάγξαο ,ζπλέηαμε ηελ ππ’ απμ. αξηζκφ 39/2017 

ηερληθή κειέηε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Σαλάγξαο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 

αζθάιηνπ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ 

ψζηε λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηκεκάησλ ηεο νδνχ πνπ 

έρνπλ ππνζηεί θζνξέο (ιαθθνχβεο), γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζθαθψλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο ή θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην δίθηπν 

χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ηα ζπλεξγεία ηεο 

Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε δξφκσλ θαη φπνπ 

αιινχ ππάξμεη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ε 

ππεξεζία ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε. Οη ηηκέο κνλάδνο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ ζα δηαηεξεζνχλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε 

ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνκήζεηαο θαη δελ επηηξέπεηαη θακηά 

αλαζεψξεζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

 ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο κφλν γηα ην άξζξν 2 ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνππνινγηζκνχ ζηελ 

απνζήθε ηνπ Γήκνπ ή ζε φπνην ζεκείν ππνδείμεη ε ππεξεζία. 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα γίλεη ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά ρσξίο 

θακηά επηβάξπλζε. 

 Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο αξηζκνχο 

ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δ.Π.Π: 

CPV 44113620-7– Άζθαιηνο  

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 

εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδεο νθηαθφζηα δέθα ελλέα επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

(199.819,80€) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ζα θαιπθζεί απφ ην κε 

Κ.Α. 02.30.6662.04 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017ηνπ 

Γήκνπ. 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α.Σ. 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣΑ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΓΑΠΑΝΖ 

(€) 

1 Αζθαιηφκηγκα  Tn 760 85,00 64.600,00 

2 

Αζθαιηφκηγκα, κεηά 

ηεο κεηαθνξάο  επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

Tn 100 90,00 9.000,00 

3 

Αζθαιηηθή  

Πξνεπάιεηςε 

(Πεηξειατθφ δηάιπκα)  

Tn 5 1.605,00 8.025,00 

4 
πγθνιιεηηθή 

Δπάιεηςε  

Βαξέιη          

(200 kgr) 
27 260,00 7.020,00 

5 
Φπρξφ αζθαιηφκηγκα 

ρχκα κνξθή 
Tn 400 160,00 64.000,00 

6 
Έηνηκν ςπρξφ 

αζθαιηφκηγκα 

Πιαζηηθφ 

δνρείν ή 

πιαζηηθφ 

1000 8,50 8.500,00 
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ζάθν, ησλ 

25kgr ή 

30kgr 

   Άζξνηζκα: 161.145,00 

   Φ.Π.Α 24%: 38.674,80 

   ΤΝΟΛΟ: 199.819,80 

 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1.  Αζθαιηόκηγκα  (ΔΛΟΤ Τ.Π.  1501-05-03-11-04:2009) 

Σν αζθαιηφκηγκα λα είλαη έλα νκνηνγελέο κείγκα παξαζθεπαδφκελν ζε 

κφληκεο εγθαηαζηάζεηο κε αλάκημε ζεξκψλ θαη μεξψλ αδξαλψλ ρνλδξφθνθθσλ, 

ιεπηφθνθθσλ θαη παηπάιεο κεηά ζεξκήο θαζαξήο αζθάιηνπ σο ζπλδεηηθφ.  

Σν αζθαιηηθφ κείγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ζηξψζεσλ θπθινθνξίαο θαη ζπλδεηηθψλ ή/θαη ηζνπεδσηηθψλ ζηξψζεσλ λα 

θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ Σ.Π. 1501.05-03-11-04:2009 

«Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ». 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πξνζθνκηδνκέλνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηε 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο  θαη ν Γήκνο δχλαηαη λα εμεηάζεη ηελ 

πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνκεζεπνκέλνπ πιηθνχ κε αίηεζε ζην 

θεληξηθφ εξγαζηήξην ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ή ζε αλάινγν ή δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ.  

Σν πξνκεζεπφκελν αζθαιηφκηγκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη CE θαη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην ISO 9001 ή παξφκνην πηζηνπνηεηηθφ αλάινγνπ 

δηεζλνχο νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε πνηφηεηα δελ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο 

ζα γίλεηαη ρξεκαηηθή πεξηθνπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή κεηά απφ ηε ζχληαμε 

ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο. 

 

2. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε  (ΔΛΟΤ  Τ.Π.1501-05-03-11-01:2009). 

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ζε ζηξψζεηο  βάζεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ηχπνπ ΑΔ-Ρ  ή γαιάθησκα εκπνηηζκνχ ΡΔ-Ρ  ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ  

Σ.Π.1501-05-03-11-01:2009. 

 

3. Αζθαιηηθή Σπγθνιιεηηθή επάιεηςε  

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί 

ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή 

αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο. 

 

4. Ψπρξό αζθαιηόκηγκα ρύκα κνξθή 

Σν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα  ζε ρχκα κνξθή `πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο 

ηδηφηεηεο: 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ δελ ζα απαηηεί επαιείςεηο (ζπγθνιιεηηθή ή 

πξνεπάιεηςε), ελψ ην πιηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη πνιχ θαιή πξφζθπζε κε ην 

ππφζηξσκα θαη λα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηελ παιαηά ή ηε λέα άζθαιην, 

αθφκα θαη κε ηζηκέλην. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε, ρσξίο ηελ απαίηεζε 

εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (κεραλεκάησλ) ή εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

απνθαηαζηαζείζα θζνξά ηνπ αζθαιηνηάπεηα (πρ. ιαθθνχβα) λα απνδίδεηαη 

άκεζα ζηελ θπθινθνξία, ρσξίο ην πιηθφ λα απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά 

ησλ δηεξρφκελσλ ηξνρνθφξσλ. 

ΑΔΑ: 7ΜΙΦΩΗΒ-Γ7Γ





Σελίδα 4 από 61 
 

 Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη «παληφο θαηξνχ», ήηνη λα εθαξκφδεηαη κε επθνιία 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο (ρακειέο ή 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, βξνρφπησζε θιπ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεηάδεηαη 

λα αθαηξεζεί ε πγξαζία απφ ηελ ιαθθνχβα (δειαδή λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ην πιηθφ αθφκα θαη αλ ε ιαθθνχβα έρεη λεξφ). 

 Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν θαη ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο (ρηφλη, 

παγεηφο θιπ), κε ειαζηηθφηεηα πνπ ζα δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, έηζη ψζηε κεηά ηελ επηζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο λα 

κελ παξνπζηάδεη ξσγκέο ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ-δηαζηνιψλ θαη 

λα κελ απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ή ηνπο πεδνχο. 

 πλίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο λα επηηπγράλεηαη ε 

βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα, δειαδή ε εππιαζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε 

κφληκε απνθαηάζηαζε ιάθθσλ θαη θζνξψλ ησλ νδνζηξσκάησλ, πνπ κπνξεί 

λα ιάβεη ρψξα αλά πάζα ψξα ηεο εκέξαο θαη αλεμαξηήησλ επνρήο θαη 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (εθφζνλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ρξήζεο πνπ 

αλαγξάθνληαη- απεηθνλίδνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ή ζην δειηίν 

δεδνκέλσλ αζθαιείαο απηνχ). 

 Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνπλ φηη απηφ ζα είλαη απφ ιεπηφθνθθν αδξαλέο (κε βάζε ην 

πξφηππν ASTM C 136-05 θαη ζε άλνηγκα θφζθηλνπ 4,75 mm ζα πξέπεη λα 

δηέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ αδξαλψλ), ε άζθαιηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί λε είλαη ηχπνπ 50/70 γηα λα επέξρεηαη ζρεηηθά γξήγνξα ε 

ζθιήξπλζε ηνπ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

(πξνζδηνξηζκφο βαζκνχ δηείζδπζεο αζθάιηνπ απφ 50 έσο 69mm) θαη ε 

ζπλδεηηθφηεηα ηνπ φινπ ζθπξνδέκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Σν πνζνζηφ αζθάιηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5% θαηά βάξνο 

αδξαλψλ, έηζη ψζηε ε ζπλδεηηθφηεηα ηνπ κίγκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε 

πγεία θαη λα κελ είλαη ηνμηθφ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδχλσλ 

νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ. 

 Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη απξφζβιεην απφ αξαηά δηαιχκαηα νμέσλ θαη 

βάζεσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ άιαηα ηνπ ππεδάθνπο. 

 

5. Έηνηκν Ψπρξό Αζθαιηόκηγκα 

Σν έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο:  

 Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν θαη λα παξαδίδεηαη ζε εχρξεζηε 

ζπζθεπαζία (πιαζηηθά δνρεία απφ PP κε ρεηξνιαβή ή πιαζηηθνί ζάθνη απφ 

HDPE, ησλ 25 ή 30 θηιψλ, ζε μχιηλεο παιέηεο κε θηικ πεξηηχιημεο παιεηψλ. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλάρξεζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πιηθνχ 

κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο, ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο εβδνκάδαο 

κεηά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ «ζθίγγεη» ην πιηθφ κεηά ην άλνηγκα ηεο 

ζπζθεπαζίαο. 

 Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη άκεζα αθνχ αλνηρζεί ε 

ζπζθεπαζία ηνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αλάδεπζε ή αλάκεημε κε άιιε 

ζπγθνιιεηηθή νπζία. 

 Ζ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ δελ ζα απαηηεί επαιείςεηο (ζπγθνιιεηηθή ή 

πξνεπάιεηςε), ελψ ην πιηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη πνιχ θαιή πξφζθπζε κε ην 

ππφζηξσκα θαη λα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηελ παιαηά ή ηε λέα άζθαιην, 

αθφκα θαη κε ηζηκέλην. 
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 Ζ εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε, ρσξίο ηελ απαίηεζε 

εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (κεραλεκάησλ) ή εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

απνθαηαζηαζείζα θζνξά ηνπ αζθαιηνηάπεηα (πρ. ιαθθνχβα) λα απνδίδεηαη 

άκεζα ζηελ θπθινθνξία, ρσξίο ην πιηθφ λα απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά 

ησλ δηεξρφκελσλ ηξνρνθφξσλ. 

 Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη «παληφο θαηξνχ», ήηνη λα εθαξκφδεηαη κε επθνιία 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο (ρακειέο ή 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, βξνρφπησζε θιπ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεηάδεηαη 

λα αθαηξεζεί ε πγξαζία απφ ηελ ιαθθνχβα (δειαδή λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ην πιηθφ αθφκα θαη αλ ε ιαθθνχβα έρεη λεξφ). 

 Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν θαη ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο (ρηφλη, 

παγεηφο θιπ), κε ειαζηηθφηεηα πνπ ζα δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, έηζη ψζηε κεηά ηελ επηζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο λα 

κελ παξνπζηάδεη ξσγκέο ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ-δηαζηνιψλ θαη 

λα κελ απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ή ηνπο πεδνχο. 

 πλίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο λα επηηπγράλεηαη ε 

βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα, δειαδή ε εππιαζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε 

κφληκε απνθαηάζηαζε ιάθθσλ θαη θζνξψλ ησλ νδνζηξσκάησλ, πνπ κπνξεί 

λα ιάβεη ρψξα αλά πάζα ψξα ηεο εκέξαο θαη αλεμαξηήησλ επνρήο θαη 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (εθφζνλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ρξήζεο πνπ 

αλαγξάθνληαη- απεηθνλίδνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ή ζην δειηίν 

δεδνκέλσλ αζθαιείαο απηνχ). 

 Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνπλ φηη απηφ ζα είλαη απφ ιεπηφθνθθν αδξαλέο (κε βάζε ην 

πξφηππν ASTM C 136-05 θαη ζε άλνηγκα θφζθηλνπ 4,75 mm ζα πξέπεη λα 

δηέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ αδξαλψλ), ε άζθαιηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί λε είλαη ηχπνπ 50/70 γηα λα επέξρεηαη ζρεηηθά γξήγνξα ε 

ζθιήξπλζε ηνπ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

(πξνζδηνξηζκφο βαζκνχ δηείζδπζεο αζθάιηνπ απφ 50 έσο 69mm) θαη ε 

ζπλδεηηθφηεηα ηνπ φινπ ζθπξνδέκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Σν πνζνζηφ αζθάιηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5% θαηά βάξνο 

αδξαλψλ, έηζη ψζηε ε ζπλδεηηθφηεηα ηνπ κίγκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε 

πγεία θαη λα κελ είλαη ηνμηθφ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδχλσλ 

νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ. 

 Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη απξφζβιεην απφ αξαηά δηαιχκαηα νμέσλ θαη 

βάζεσλ θαη δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ άιαηα ηνπ ππεδάθνπο. 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ 

ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή αθπξφηεηαο θαη απαξαδέθηνπ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ηα παξαθάησ έγγξαθα: 

 

Γηα ην ζεξκφ αζθαιηφκηγκα 

 Yπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ. 

 Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE. 

 Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ (πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ) απφ 

θξαηηθφ εξγαζηήξην δεκνζίσλ έξγσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) ή δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ 

εξγαζηήξην, γηα ηα παξαπάλσ πξναλαθεξζέληα. 
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Γηα ην ςπρξφ αζθαιηφκηγκα 

1. Yπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ. 

2. Πιεξνθνξηαθφ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πξντφληνο (ζχκθσλα κε 

ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ ΔΚ 1907/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

91/155/ΔΔC). 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα αλαθχθισζεο, ήηνη βεβαίσζε 

ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο φηη είλαη ζπκβεβιεκέλν κε ην ζπιινγηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ (ζχκθσλα κε ην Ν.2931/2001 γηα ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κεηά ηε ρξήζεο ηνπο). 

 

Ζ  εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνηείλεηαη  λα  γίλεη  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο απηέο  ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε  ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

ηνλ Κ.Α. 02.30.6662.04 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ 73.800,00.  Μεηά απφ 

αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ε δηαζέζηκε πίζησζε αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 200.000,00 €, πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017. 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζηνλ Κ.Α. 

02.30.6662.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017» έρεη ππνβιεζεί ην 

πξσηνγελέο αίηεκα πνπ έιαβε αξηζκφ ΑΓΑΜ 17REQ005998542/30-03-2017. 

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα αζθάιηνπ έηνπο 

2017. 

2. Έγθξηζε πνζνχ 199.819,80 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ.Π.Α.) ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017» γηα 

ηα έηε 2017 & 2018 σο θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 100.000,00 €  θαη γηα ην έηνο 2018 ην πνζφ ησλ 

99.819,80 €: 

3. Έγθξηζε αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο σο εμήο: γηα ην 2017 ην πνζφ 

ησλ 100.000,00 €  θαη γηα ην έηνο 2018 ην πνζφ ησλ 99.819,80 €: 

4. Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 377/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

5. Φήθηζε θαη δηάζεζε, γηα ην έηνο 2017 πίζησζεο πνζνχ 100.000,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017».   

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε 

ππ’ φςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 

87Α/7-6-2010) 

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

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

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
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5. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

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

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

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

δηαηάμεηο». 

7.  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». 

8.  Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην  λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9.  Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ». 

10.  Σνπ Π.Γ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

11. Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη άιιεο Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

12.  Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Ρπζκίζεηο γηα ην Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν». 

13. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

14.  Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» σο ηζρχεη.  

15. Σνπ Ν. 4250/2014 « Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα – 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.»  

16. Σεο Απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 

(ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνοΒ’) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

17. Σεο Απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 

1781/23.05.2017 ηεχρνο Β')  ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.» 

18.  Σνπ Ν. 4129/2013 (Α 52) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην. 

19. Σηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.  

20. Σελ κε  αξηζκ. 110/2017 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο κε αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δεκφζην 

δηαγσληζκφ. 

21. Σελ κε αξηζκ 39/2017 κειέηε  ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

22. Σν κε αξηζκ. ΑΓΑΜ 17REQ005998542/30-03-2017 Πξσηνγελέο αίηεκα 

πνπ θαηαρσξεζεθε ζην ΚΖΜΓΖ  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
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23. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 200.000,00 €, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ 

Κ.Α. 02.30.6662.04 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017. 

24. Σελ ππ’ αξηζκ. 377/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ φ θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ απμ. 

αξηζκφ 39/2017 ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ, 

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα 

αζθάιηνπ έηνπο 2017, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 199.819,80 €   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη πνζφ 199.819,80 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 24% Φ.Π.Α.) ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017» γηα ηα έηε 

2017 & 2018 σο θάησζη: 

Γηα ην 2017 ην πνζφ ησλ 100.000,00 €  θαη γηα ην έηνο 2018 ην πνζφ ησλ 

99.819,80 €: 

3. Δγθξίλεη ηελ αλάιεςε Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο σο εμήο: γηα ην 2017 ην 

πνζφ ησλ 100.000,00 €  θαη γηα ην έηνο 2018 ην πνζφ ησλ 99.819,80 €: 

4. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 377/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

5. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη, γηα ην έηνο 2017 πίζησζε πνζνχ 100.000,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.6662.04 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ 2017».   

6. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα αζθάιηνπ θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

  

ΠΠ ξξ νν θθ εε ξξ χχ ζζ ζζ εε ηη   

 

Σε δηελέξγεηα ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΦΡΑΓΗΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ,  γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΑΦΑΛΣΟΤ», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε Σερληθή Μειέηε Α.Μ. 

39/2017, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, πξνυπνινγηζκνχ 199.819,80€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα αζθάιηνπ ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηηο αλάγθεο ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ ψζηε λα εθηεινχλ ηηο 

εξγαζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηκεκάησλ ηεο νδνχ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο 

(ιαθθνχβεο), γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζθαθψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ 

χδξεπζεο ή θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Τπεξεζίαο 

Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αζθαιηφζηξσζε δξφκσλ θαη φπνπ αιινχ 

ππάξμεη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)  κέζσ ηεο 
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δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα  ζηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 

56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνοΒ’) «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», χζηεξα απφ θαλνληθή 

πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ είθνζη δχν (22) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 120 

θαη 121 (παξ. 1
α
) ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη o Γήκνο Σαλάγξαο 

Γ/λζε: Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο 

Σει. : 2262351143 

Fax : 2262351117 

Δ-ΜΑΗL: info@tanagra.gr 

Αξκφδηνο ππάιιεινο: θ. Καλαβάθε Μαξία  

 

2.1 Σφπνο – Υξφλνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ 

ΣΟΤ ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr, 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

18/8/2017 
18/8/2017 θαη 

ψξα 13:00 

 

11/9/2017 θαη ψξα 

13:00 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Ν.4155/13  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε  ην Ν. 4412/2016,  θαη 

ζηα ζρεηηθά άξζξα  ηεο Απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε 

αξηζκ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνοΒ’) «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

 

2.2 Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ  

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 

αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ  ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο.   

2.2.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο,  αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο 

ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο 

φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7ΜΙΦΩΗΒ-Γ7Γ
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Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ Διιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ Διιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 

αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο (VAT 

Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ 

θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη 

ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ.  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη 

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 

-  είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

Διιεληθή. 

-  είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία  λα δειψλεηαη / 

απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη 

αλσηέξσ. 

 

2.2.2 Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο 

ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 

ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη 

πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ν εμήο :  

 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α.Σ. 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣΖΣΑ  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 Αζθαιηφκηγκα  Tn 760 85,00 64.600,00 
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2 

Αζθαιηφκηγκα, κεηά ηεο 

κεηαθνξάο  επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ 

Tn 100 90,00 9.000,00 

3 
Αζθαιηηθή  Πξνεπάιεηςε 

(Πεηξειατθφ δηάιπκα)  
Tn 5 1.605,00 8.025,00 

4 πγθνιιεηηθή Δπάιεηςε  
Βαξέιη          

(200 kgr) 
27 260,00 7.020,00 

5 
Φπρξφ αζθαιηφκηγκα ρχκα 

κνξθή 
Tn 400 160,00 64.000,00 

6 
Έηνηκν ςπρξφ 

αζθαιηφκηγκα 

Πιαζηηθφ 

δνρείν ή 

πιαζηηθφ 

ζάθν, ησλ 

25kgr ή 

30kgr 

1000 8,50 8.500,00 

   Άζξνηζκα: 161.145,00 

   Φ.Π.Α 24%: 38.674,80 

   ΤΝΟΛΟ: 199.819,80 

 

 Ζ έγθξηζε ηεο δαπάλεο έγηλε κε ηελ κε αξηζκ. 436/2017 απφθαζε ηεο ΟΔ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθε  δαπάλε πνζνχ 199.819,80 €  ζε βάξνο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017-2018 θαη δηαηέζεθε πίζησζε 

πνζνχ 100.000,00 €  ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ  02.30.6662.04 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο  2017  ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α 377/2017 ζην  

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ. Σν δε ππφινηπν πνζφ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 

 

Πξνζθεξφκελε ηηκή  

Πξνζθνξά πνπ δελ ππνβάιιεηαη ζε επξψ  θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά απφ ηελ νπνία  δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα  ε ηηκή, γηα ην ζχλνιν 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. 

   Ζ πξνζθεξζείζα ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
 ν
 

ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ θαη ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 Ζ Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 Ζ Σερληθή Δθζεζε  – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο- 

 Ο Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

Οξηζκνί 

Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ απφ ηα ζπκθξαδφκελα 

πξνθχπηεη δηαθνξνπνίεζή ηνπο, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
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Γεκνπξαηνχζα Αξρή / Αλαζέηνπζα Αξρή (Α.Α.) : Ο Γήκνο Σαλάγξαο ν 

νπνίνο δηαθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ, ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ νη 

πξνζθνξέο θαη ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηελ ζχκβαζε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Δξγνδφηεο / Κχξηνο ηεο πξνκήζεηαο / Τπεξεζία : Γήκνο Σαλάγξαο 

Φνξέαο ηεο πξνκήζεηαο : Ο Γήκνο Σαλάγξαο 

Πξντζηακέλε Αξρή : Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Ζ 

Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ν αξκφδηνο θνξέαο πνπ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα 

επί  ηπρφλ πξνζθπγψλ πνπ ζα  αζθεζνχλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν γηα 

παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηα πιαίζηα ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη επίζεο αξκφδηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

ΣΗΣΛΟ:  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΦΑΛΣΟΤ» 

Γηαθήξπμε : Σν παξφλ έγγξαθν κε ηα ηεχρε ηνπ πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο δηαγσληδφκελνπο/ ζπκκεηέρνληεο/πξνζθέξνληεο απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο θαη θάζε 

πξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη ρξήζηκε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ: Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, γλσκνδφηεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδηα, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηε γλσκνδφηεζε γηα θάζε ζρεηηθφ δήηεκα θαη γηα  

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηελ 

εηζήγεζε-πξφηαζε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπηηξνπή παξαιαβήο: Σν αξκφδην φξγαλν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηνλ αλάδνρν. 

Αλάδνρνο ή Πξνκεζεπηήο ή Οηθνλνκηθφο Φνξέαο: ν ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν 

ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα, γηα ηελ νπνία ηζρχεη σο απνδεηθηηθφ κέζν κφλν ν 

έγγξαθνο ηχπνο, δειαδή ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ 

θαη ηνπ Γήκνπ, αθνχ πξνεγεζεί ε εγθξηηηθή - θαηαθπξσηηθή  απφθαζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ  

Σαλάγξαο. 

Δθπξφζσπνο (ηνπ δηαγσληδφκελνπ) : Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ 

πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, 

ή πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ / θνηλνπξαμίαο, πξφζσπν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο ή Αλνηθηή Γηαδηθαζία : Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο κηαο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζηελ νπνία κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά 

θάζε ελδηαθεξφκελνο (άξζξν 27 λ.4412/2016), ν νπνίνο πιεξνί ηηο ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Φάθεινο Πξνζθνξάο / Πξνζθνξά : ε πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπλ νη 

ππνςήθηνη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, θαη ε νπνία  πεξηιακβάλεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά. 

Καηαθχξσζε : Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ε νπνία 

ΑΔΑ: 7ΜΙΦΩΗΒ-Γ7Γ





Σελίδα 13 από 61 
 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 

χκβαζε : Όπνπ ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε αλαθέξεηαη ν φξνο ζχκβαζε, 

λνείηαη ν έγγξαθνο ηχπνο πνπ ζα ιάβεη ε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ κεηνδφηε θαη 

ηνπ Γήκνπ, γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ αγαζψλ / ππεξεζηψλ 

Πξνυπνινγηζκφο : Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή 

δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαθεξπζζφκελεο πξνκήζεηαο. 

πκβαηηθφ Σίκεκα ή Αμία ηεο χκβαζεο : Ζ θαζνξηδφκελε απφ ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ηηκή (ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ) ζηελ νπνία ζα 

θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα / ππεξεζία  θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε. 

πκβαηηθά ηεχρε : Σα ηεχρε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε 

ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηηο ζρεηηθέο 

κειέηεο θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Τπεχζπλε Γήισζε : Πξφθεηηαη γηα ηε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ή ζε 

πεξίπησζε αιινδαπνχ ππνςεθίνπ  γηα θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ. ε πεξίπησζε Ννκηθνχ 

Πξνζψπνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ εηδηθψο 

εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην εθπξφζσπν (ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ εμνπζηνδνηηθνχ εγγξάθνπ). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Τπεχζπλε Γήισζε, ελλνείηαη 

πάληνηε, φηη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 10 

ηνπ Ν. 3614/2007, θαζψο, επίζεο, θαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 3, παξ. 3 ηνπ 

N. 4250/14 (ΦΔΚ 4/Α΄/26.3.2014)εθηφο θαη εάλ νξίδεηαη ξεηά επηκέξνπο 

δηαθνξεηηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο έρνπλ εγθξηζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 436/2017 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαη παξαηίζεληαη 

αλαιπηηθά καδί κε  ην ζπλνιηθφ θέηκελν ηεο κειέηεο ζην Παξάξηεκά ΗΗ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο απηψλ  πνπ  αζθνχλ λφκηκα  ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ 

θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, ήηνη: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε 

ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 

θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο 

σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. (άξζξν 25 

παξ.1 Ν.4412/16) 

 

εκεηψλεηαη: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
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1. Ζ Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, θαη θξηζεί φηη 

απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο .  (άξζξν 19 παξ.3 

Ν.4412/16). 

2. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια 

ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή 

εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.(άξζξν 19 παξ.4 

Ν.4412/16) 

3. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επζχλνληαη εηο νιφθιεξν κε θνηλφ 

εθπξφζσπν. Ζ Έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχλ 

ηελ Έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε. 

4. ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ε λέα επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επειζνχζα 

κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ. 

5. ε πεξίπησζε, πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 

αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο 

πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

6. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε 

ηεο Έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. 

Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα, 

απφ Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε αλάγθε 

αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη  θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ε ζρεηηθή 

Απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

7. Ζ έλσζε πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζδηνξίδεη 

ηελ έθηαζε, ην είδνο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο, ηνλ ζπληνληζηή/εθπξφζσπφ  

ηεο έλσζεο  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

 

ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 

Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε 

πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ παξφληνο  άξζξνπ  πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 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:  

Α)  Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο, 
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ήηνη γηα ηα αδηθήκαηα :  

α) ζπκκεηνρήο 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) δσξνδνθίαο, 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 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), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

γ) απάηεο, 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) λνκηκνπνίεζεο 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 νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ 

ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

Β)  Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη 

δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

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

εζληθή λνκνζεζία   
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ή/θαη  

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 ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Δελ 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.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 , 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 παξ. 2, πξηλ 

απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Γ) Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ),  νη πξνζθέξνληεο  νη  νπνίνη  βξίζθνληαη  

ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

α) ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016), 

β) δελ ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 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 Ν. 

4412/2016. 

γ) έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε 

νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ  Αλαζέηνπζα Αξρή  (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016)  , 

δ) είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ απαηηνχληαη (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη 

ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412), γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ή δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ε) ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ λα πξνθχπηεη απφ ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ 

δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 
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ζη) ηεινχλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε 

άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

δ) έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κε απνηέιεζκα λα ζηξεβιψλεηαη ν αληαγσληζκφο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ε θαηάζηαζε απηή λα κελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

ε) έρνπλ 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. 

ζ) επηρεηξνχλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα  απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

η) ερνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο θαη είλαη θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη 

ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016) /2016).  

Σέινο, απνθιείεηαη επίζεο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή Έλσζε ζε 

παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο 

ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, έλσζεο  ή θνηλνπξαμίαο ζπκκεηερφλησλ ηα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε 

πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ  

παξαγξάθσλ Β θαη Γ.  

Οηθνλνκηθφο θνξέαο 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 δεκφζηαο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ). 

ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, 

κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, πνπ ζα 

έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ . 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε 
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κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016,  θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 

1924/02.06.2017 ηεχρνοΒ’) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.  

α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζην δηαγσληζκφ ζε ρξεκαηηθφ πνζφ αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ζε επξψ, πνπ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο απφ 

ηελ Τπεξεζία δαπάλεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

β)   Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 

λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 

Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 

3698/16.11.2016). σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο 

φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

Α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο  θαη  

Β) φηη πιεξεί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηα απαηηνχκελα 

ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

γεληθφηεξα αιιά θαη ζχκθσλα  κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο  

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 

δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά 

ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ φζνλ αθνξά ην ΣΔΤΓ  : 

Α) Σν ΣΔΤΓ πνπ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο  παξνχζαο δηαθήξπμεο 

βξίζθεηαη ζπλεκκέλν ζην ηέινο απηήο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνπο  έρνληεο πξνο ηνχην 

ππνρξέσζε λνκίκσο θαη πξνζεθφλησο ππνγεγξακκέλν.  

 

Β)  Oη νηθνλνκηθνί  θνξείο  πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ  κφλν ηελ Δλφηεηα α  

ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ  νπνηαδήπνηε 

άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ ΣΔΤΓ  

 

Γ) Σν ΣΔΤΓ  ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη  ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά 

αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΟΓΖΓΗΔ- ΜΔΡΟ Β), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.  Ζ σο άλσ Οδεγία παξέρεηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ζην ηέινο 

ηεο παξνχζαο   καδί κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

 

Γ) Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  

 Σν ΣΔΤΓ  ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαη ζα αθνξά ην 

λνκηθφ πξφζσπν. Δηδηθά φκσο γηα ηελ πεξίπησζε (ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ)  ην 

ΣΔΤΓ ζα ππνβάιιεηαη επί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη 

ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη επί εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη επί 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ απφ ηνλ ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη ζα αθνξά ηνλ ίδην 

ηνλ δεινχληα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15  

 

γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλεη φηη:  
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 Oηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη 

ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

 Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπζζφκελεο 

πξνκήζεηαο.  

- Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ ε ζχκβαζε 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

1. εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 

1599/86, πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ππνγξάθνληαη 

 απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή  

 φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο,  

 

Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

 

Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ απηνχ, δελ 

ππνβιεζνχλ ή δελ είλαη έγθπξα ή είλαη ειιηπή, ν δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη 

απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

 

2. Δπηζεκάλζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ 

Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη «Τπεχζπλε δήισζε» λνείηαη, γηα ηνπο εκεδαπνχο, δήισζε 

θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη ή ζε 

πεξίπησζε αιινδαπνχ ζπκκεηέρνληνο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηα Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 

ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα  πεξί 

Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013). 

Οη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ή δειψζεηο ή βεβαηψζεηο πνπ 

ζπληάζζνληαη ή εθδίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 

ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf, θέξνπλ – επί πνηλή απνθιεηζκνχ - ηελ ςεθηαθή 

ππνγξαθή - ηνπ πξνζθέξνληα, ελψ δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο. Οη ελ ιφγσ Τπεχζπλεο δειψζεηο δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ 

ζηελ έληππε κνξθή ηνπο. 

Οη Τπεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

εληφο 30 εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν.  

Οη σο άλσ Τ.Γ. δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε 

απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, σζηφζν νη σο άλσ ππνγξαθέο πξέπεη λα 

είλαη εληφο ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ πξνζεζκηψλ. 

Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

ππνγξάθνληνο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, 

εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν 

θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θιπ.), ψζηε λα είλαη 

νξζέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ινηπέο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο πνπ δελ έρνπλ 

ζπληαρζεί ή εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ, ππνβάιινληαη επίζεο ζε ειεθηξνληθή 
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κνξθή, ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf. Δθφζνλ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή 

ηνπ έρνληνο πξνο ηνχην ππνρξέσζε, δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ 

έληππε κνξθή ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, πξνζθνκίδνληαη επηπιένλ ζε 

έληππε κνξθή ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη θέξνπλ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο. 

ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην 

θπζηθφ πξφζσπν, ελψ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπφ 

ηνπ ή απφ φπνηνλ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή απφ εηδηθψο 

εμνπζηνδνηεζέληα πξνο 

ηνχην εθπξφζσπν (ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ εμνπζηνδνηηθνχ εγγξάθνπ). 

 

3. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ 

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

πξνζδηνξηζκφο απηφο γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο Τ.Γ.  

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο 

Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

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

δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

εμεηάδεηαη απφ ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο ηεο χκβαζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά. Δάλ απνθαζηζηεί φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ 

αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε 

ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

α) Καηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, νη 

πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ 

αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. 
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β) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο 

ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο: 

β1) πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη 

β2) αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηψλ. 

γ) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν 

ηζρχνο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ 

ηξηάληα (30) εκέξεο, δειαδή πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ 

πελήληα (150) εκεξψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 

ιήγεη, ν Γήκνο Σαλάγξαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

δ) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο ή παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο 

θαηά ηελ πξνζθνξά ηνπ ή δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα ηα πξνβιεπφκελα ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη έγθαηξα γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ε) ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη θαη 

ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

ζη) Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, 

εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε. 

δ) Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν), εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο. 

 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ  πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ. 

δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα 

νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ζη) Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 
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ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχνληαη 

ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο 

ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα 

ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 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 εθπξφζεζκνπ. 

 

3. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη 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 παξέρνληαη 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. 

 

4. Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνπλ 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 Φνξέα θαη 

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Ο Γήκνο Σαλάγξαο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη 

ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 

4412/2016 
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ΑΡΘΡΟ 11
ν
 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

πξνζθνξά» θαη  

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] 

 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη 

απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

 Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή 

Πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν 

(ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : 

 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζε 

κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,  ην 

Ν. 4412/2016 θαη ην ζρεηηθφ  άξζξν ηεο Απφθαζεο ηνπ  Τπ. Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνοΒ’) «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ. θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή . 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ 

ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο 

πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί 

/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (Πξνκεζεπηή) θαη θαηά 

ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία 

ελδεηθηηθά είλαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο θιπ 

 

Σερληθή πξνζθνξά  

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
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ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ 

απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  

 

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο  

ππεξεζίαο , θαη πξέπεη λα  πεξηιακβάλεη   ππνρξεσηηθά   , ηα θάησζη ζηνηρεία: 

01. Σν  πξνθίι  ηεο  επηρείξεζεο  ηνπ  δηαγσληδφκελνπ,  ήηνη   ηελ   

επηρεηξεκαηηθή δνκή, ηνπο  ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα παξαγφκελα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

02. Τπεχζπλε δήισζε φηη ε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά είλαη απφιπηα 

ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηε κειέηεο 

03. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, ηερληθά θπιιάδηα θαη πξνζπέθηνπο θαζψο 

επίζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηε κειέηε. 

04.  Όια Σα Πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο  ζεκάλζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα 

είδε, φπσο απηά δεηνχληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο. 

05. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο θαη ην ηεχρνο 

«Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» 

ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ  

 

Γηα ην ζεξκφ αζθαιηφκηγκα 

 Yπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ. 

 Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE. 

 Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ (πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ) απφ 

θξαηηθφ εξγαζηήξην δεκνζίσλ έξγσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) ή δηαπηζηεπκέλν 

ηδησηηθφ εξγαζηήξην, γηα ηα παξαπάλσ πξναλαθεξζέληα. 

Γηα ην ςπρξφ αζθαιηφκηγκα 

 Yπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ. 

 Πιεξνθνξηαθφ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πξντφληνο (ζχκθσλα 

κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ ΔΚ 1907/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 91/155/ΔΔC). 

 Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα αλαθχθισζεο, ήηνη βεβαίσζε 

ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο φηη είλαη ζπκβεβιεκέλν κε ην ζπιινγηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ (ζχκθσλα κε ην Ν.2931/2001 γηα 

ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κεηά ηε ρξήζεο ηνπο). 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φηη ν ηφπνο παξαιαβήο ησλ 

πιηθψλ (δει. ν ν ηφπνο θφξησζεο ησλ πιηθψλ ζηα θνξηεγά ηνπ Γήκνπ)  

δελ  είλαη κεγαιχηεξνο απφ ζαξάληα ρηιηφκεηξα (40KM) απφ ηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ (νηθηζκφο ρεκαηαξίνπ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζξν 9 ηεο 

Γεληθήο πγγξαθεο Τπνρξεψζεσλ.  
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Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα 

είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

 

Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξάο» 

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

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο 

ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα 

παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 

Ζ ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα δίλεηαη αλά κνλάδα. 

Δπηπιένλ, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν  θαη ην  ζρεηηθφ  ειεθηξνληθφ  αξρείν, 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο, 

πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο παξνχζαο,  ζε κνξθή .pdf 

 Ζ αλσηέξσ απαίηεζε είλαη απαξαίηεηε θαη ζα πξέπεη λα ηεξεζεί απφ φινπο 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά  ζα απνθιείεηαη απφ 

ηα ππφινηπα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Ζ πξνζθνξά ηεο Έλσζεο πξνκεζεπηψλ 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο είηε απφ 

εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δελ ιακβάλεηαη θακία εμ απηψλ ππ' φςε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη 

νηθνλνκηθνί θoξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη 

ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

θoξείο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαζ’ φιε ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. Μπνξνχλ επίζεο λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θoξείο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, 

ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή 

ηεο. 

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ 

ηνπ π.δ. 28/2015 (Α'34). 

Δπηπιένλ,   

 Γελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 

ππνρξεσηηθά ζε 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 

Σερληθή Πξνζθνξά». 

 Οκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί 

ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή 

δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

 Γελ πξνβιέπεηαη φξνο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, πνπ 

είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. 

 

 ΓΔΝΗΚΑ 

Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο ή επί ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο 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, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 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 

ΑΔΑ: 7ΜΙΦΩΗΒ-Γ7Γ





Σελίδα 27 από 61 
 

ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά 

ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014, κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ δηεπθξίληζε δελ 

επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή 

εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα, είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε 

δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο 

 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία  δελ ζα δίδεηαη γηα  ην 

ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Γη' απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα 

πξνζθέξνπλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.    

 

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

 

Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

εηαηξίεο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ, νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ 

πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία 

κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 

ΓΛΧΑ - ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, 

θαζψο θαη θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο θαη νη πηζαλέο πξνζθπγέο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ θαζ’ φιε ηελ δηαδηθαζία, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. 

Με πνηλή λα κε γίλεη δεθηή, ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ δχλαληαη λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

Αγγιηθή.  

Σα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ Πξνζθνξά – θαη 

κφλν απηά - κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Σα ινηπά 

ηερληθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε 

κεηάθξαζε. 

Σα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ αιινδαπέο 

Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε 

απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε 

ηεο ζθξαγίδαο «Apostille», ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 

(πνπ θπξψζεθε κε ην N. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. 

Ζ κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη, είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, είηε απφ ηελ πξεζβεία ή ην 
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πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ ή απφ ηελ 

πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο ρψξαο απηήο ζηελ Διιάδα, είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, είηε απφ νξθσηνχο 

κεηαθξαζηέο ηνπ Ν. 3712/2008. 

  

ΑΡΘΡΟ 13
ν
 

ΑΠΟΚΛΗΔΗ – ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

Ο δηαγσληδφκελνο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο 

ή ηεο πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ εηδνπνίεζε ηνπ 

Γήκνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο απηέο 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία  

δεηήζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, θαη  ε ππνβνιή απηψλ 

επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 

15.1.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο 

εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 

10:00 πκ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ 

ειεθηξνληθψλ (ππφ) θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή 

πξνζθνξά» . 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 

δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ  κε ηίηιν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

Αλ ε ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο πηζηνπνηεκέλεο ζην ζχζηεκα Δπηηξνπήο 

δελ θαηαζηεί δπλαηή ηελ εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλσηέξαο 
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βίαο, αλαβάιιεηαη  γηα  ηελ  ίδηα ψξα ηξεηο  εκέξεο  κεηά  απφ ηελ αξρηθή  

εκεξνκελία  απνζθξάγηζεο.  

Αλ ε εκέξα απηή είλαη αξγία,  ν  Γηαγσληζκφο  αλαβάιιεηαη  γηα      ηελ  πξψηε  

επφκελε  εξγάζηκε  εκέξα       θαη  ηελ    ίδηα  ψξα. 

 

 

15.2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 100 

ηνπ Ν. 4412/2016), φπσο εηδηθφηεξα αλαιχεηαη παξαθάησ. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζην δήκν ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ επηηξνπή 

απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε 

ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο». Οη 

ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» δελ απνζθξαγίδνληαη. 

 

3. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 

ηεο. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο, θαη αμηνινγεί 

ηε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

4. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα απεπζχλεη 

αηηήκαηα ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο - νηθνλνκηθνχο θνξείο, γηα παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο 

ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, λα παξέρνπλ 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) 

ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο - ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο 

νξίδνληαη. 

 

5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε 

Δπηηξνπή ειέγρεη ηνπο θαθέινπο ηερληθήο πξνζθνξάο απηψλ πνπ δελ 

απνθιείνληαη κε βάζε ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Καηφπηλ, 

ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη, ζε ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ, ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα 

θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. 

 

6. Με ην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηνλ 

απνθιεηζκφ ππνςεθίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο ή έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ, ραξαθηεξίδεη πνηεο πξνζθνξέο 
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θξίλνληαη «ηππηθά απνδεθηέο ή κε» θαη πξνσζεί ην πξαθηηθφ ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

7. Ζ εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη απνζηέιιεηαη 

ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα (κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα ηελ 

θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα, ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν 

απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ 

κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

 

8. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ θξηηήξην 

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη 

ηηκήο, εθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ηνπο πξνζθέξνληεο θαηά 

ζεηξά κεηνδνζίαο. 

 

Δάλ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα  αξρή  πξηλ  απνξξίςεη  ηηο  

πξνζθνξέο,  δεηά  γξαπηψο  δηεπθξηλίζεηο  γηα  ηε  ζχλζεζε  ηεο πξνζθνξάο ηηο 

νπνίεο ηπρφλ θξίλεη ζθφπηκεο. 

 

Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ : 
α. ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ 

β. ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή/θαη ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ 

γ. ηελ πξσηνηππία ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ 
δ. ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 

Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαπηζηψζεη φηη κία πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα 

ρακειή, ιφγσ ρνξήγεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα, ε πξνζθνξά 

κπνξεί λα απνξξίπηεηαη απνθιεηζηηθά γη' απηφλ ηνλ ιφγν κε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε κφλν κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη εθφζνλ ν πξνζθέξσλ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη, εληφο επαξθνχο πξνζεζκίαο ηελ νπνία ηάζζεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή, φηη ε ελ ιφγσ ελίζρπζε ρνξεγήζεθε ζε λφκηκα πιαίζηα. Όηαλ 

ε αλαζέηνπζα αξρή απνξξίπηεη κηα πξνζθνξά ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, 

ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά. 

 

Δπηπιένλ ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε: 

α. Ζ χπαξμε κίαο θαη κφλν πξνζθνξάο δελ εκπνδίδεη ηελ εμέιημε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ, εθφζνλ θξίλεηαη 

φηη απηή απφ πιεπξάο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο  

είλαη  ζχκθσλε  κε  ηνπο  φξνπο  ηεο  δηαθήξπμεο  θαη  ζπκθέξνπζα  γηα  ηελ 

ππεξεζία  
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β. Γελ απνξξίπηεηαη πξνζθνξά εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη 

σο επνπζηψδεηο  

 

Απφξξηςε  πξνζθνξψλ 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά 

πνπ : 

 Δίλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή 

ζηνηρεία ή θαη αηξέζεηο ή δίλεη γεληθέο θαη αζαθείο απαληήζεηο ρσξίο 

ηερληθή ηεθκεξίσζε. 

 Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά ή αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο 

πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά. 

 Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα 

ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο. 

 Γελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 Γελ πεξηιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

θαη ζηνηρεία ζπκκεηνρήο θαη δε ζπλνδεχεηαη απφ ηε/ηηο λφκηκε/εο 

εγγπεηηθή/έο επηζηνιή/έο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

 Γελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηελ Πξνζθεξφκελε Σηκή, ή/θαη 

εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν ζεκείν ηεο πιελ ησλ εληχπσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 Γελ πξνζθνκίδεη  ηα  εγγξάθσο  αηηνχκελα ζπκπιεξσκαηηθά ή 

δηεπθξηληζηηθά  ζηνηρεία ζηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ εληφο ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ. 

 Γίλεη ηηκή ππεξβνιηθά ρακειή θαη ν δηαγσληδφκελνο δελ παξέρεη επαξθή 

αηηηνιφγεζε πξνο ηνχην. 

 Γίλεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνυπνινγηζζείζα αλά είδνο. 

 Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηνπ εμνπιηζκνχ κεγαιχηεξν ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξνχζα.  

 Παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ηεπρψλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ή δελ θαιχπηεη 

πιήξσο φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 Γελ θέξεη ηε ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη 

αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο, πξνζθνξά 

δηαγσληδνκέλνπ ν νπνίνο απνδεηθλχεηαη αλαμηφπηζηνο ζχκθσλα κε ηπρφλ 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Σα  θπζηθά  ή  λνκηθά  πξφζσπα  ηεο  αιινδαπήο,  ηα  νπνία  δελ  ζα  

ππνβάινπλ  φια  ηα  έγγξαθα  ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Οη ελψζεηο πξνζψπσλ ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο  ηζρχεη γηα έλα 

ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπο, 

 πκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο: Καλείο δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

πξνζθνξέο γηα ην ίδην είδνο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, 

απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο κε παξαπάλσ απφ κία 

πξνζθνξέο γηα ην ίδην είδνο, απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Ο 

ΑΔΑ: 7ΜΙΦΩΗΒ-Γ7Γ





Σελίδα 32 από 61 
 

απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο. 

 

9. ε πεξίπησζε άζθεζεο έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 127 θαη ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 ε εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ 

γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, ε νπνία 

εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ γηα ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο πεξί ηεο απνδνρήο ή κε ηεο έλζηαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο εηδνπνηεί εγγξάθσο, κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο ΔΖΓΖ, ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο ην πνιχ 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ (άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016), θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.   

 Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ηα εμήο: 

 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο  ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (03 

κελψλ) πξηλ  απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο απφ  ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα 

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

4412/2016. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη ζε 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ 

αθνξά ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ΗΚΔ  

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπ, 

φζν θαη γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνλ ίδην ηνλ εξγνδφηε φζν θαη 
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γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη  ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο.  

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 θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:  

-  αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο 

νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ 

Διιάδα  

- 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 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       

Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ 

Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο. 

ε  θάζε  πεξίπησζε  ν  νξγαληζκφο  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  ζηνλ  νπνίν  

είλαη  αζθαιηζκέλνο  θάζε απαζρνινχκελνο  ζηελ  επηρείξεζε  ηνπ  

ζπκκεηέρνληνο,  ζα  πξνθχπηεη  θαηά  θαλφλα  απφ  ην θαηαζηαηηθφ  θαη  

απφ  ηελ  ζεσξεκέλε  θαηάζηαζε  πξνζσπηθνχ  θαηά  εηδηθφηεηα  ζηελ  

νπνία  ζα εκθαίλεηαη  ν  αζθαιηζηηθφο  νξγαληζκφο  πνπ  είλαη  

αζθαιηζκέλνο  ν  θάζε  απαζρνινχκελνο  ζηελ επηρείξεζε.  

 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε 

ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο.  

 

 Πηζηνπνηεηηθφ/ά  ην/ηα νπνίν/α  λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ (6 κελψλ) πξηλ  απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη  φηη ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη 

επίζεο φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ φπνπ ζα πηζηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα - είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, νη 
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νπνίεο είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ην νπνίν ζα 

έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ  θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ  ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ 

θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο.  

 

 Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 

ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: 

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

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

ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

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

δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. Δπηπιένλ, ην θαηαζηαηηθφ ησλ Δ.Π.Δ. ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ Φ.Δ.Κ.  

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

πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 

επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή 

θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε 

επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη 

κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή 

θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

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

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα 

αληηζηνηρίδεη. 

 

ΟΗ ΔΝΧΔΗ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

ππνβάιινπλ, φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

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

δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ έλνξθε δήισζε ηνπ κεηνδφηε πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα 

ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηφ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο  

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
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Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε 

δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.   

Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί κέζα 

ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα πηζηνπνηεηηθά, αληί ησλ νπνίσλ 

ππνβάιινληαη.  

Οια  ηα  αλσηέξσ  έγγξαθα  πνπ  πξνζθνκίδνληαη  απφ  αιινδαπέο  εηαηξείεο  

πξέπεη  λα  είλαη επηθπξσκέλα απφ  ηελ  θαηά  λφκν  αξκφδηα  αξρή  ηνπ  

θξάηνπο  ηεο  έδξαο  ηνπ  ηδξχκαηνο  θαη  λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηε Διιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α ' 188). 

 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο θαη ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία  δηέπνληαη.  

 

Όια ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Καηαθχξσζεο 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ην κεηνδφηε 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θαη  θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή (π.ρ. Τπεχζπλεο 

Γειψζεηο). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/Καηαθχξσζεο  

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηφηε νθείινπλ επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα ηα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία 

Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Γήκνο Σαλάγξαο) ζε έληππε κνξθή, εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα 

δηθαηνινγεηηθά). 

Χο ηέηνηα ζηνηρεία είλαη ελδεηθηηθά ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ 

πξσηνδηθείσλ , ηεο Γ.Ο.Τ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πιελ ησλ ΦΔΚ. 

 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ή δελ αλαξηεζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή 

ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ο 

Γήκνο κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ 

επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 είλαη 

ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 
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θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ αλαξηήζεη θαη ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαξηήζεθαλ θαη πξνζθνκίζζεθαλ 

λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 ή ε πιήξσζε κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 ηνπ Ν. 4412/2016, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 

104 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 

4412/2016, εθφζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 

ηνπ Ν. 4412/2016, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα 

θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 

ηνπ Ν. 4412/2016 ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ «∆ΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» 

 Ζ   ειεθηξνληθή   απνζθξάγηζε   ηνπ   θαθέινπ   «∆ηθαηνινγεηηθά   

θαηαθχξσζεο»   ηνπ  πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη   ην πνιχ ζε  δχν εξγάζηµεο εµέξεο  µεηά  θαη  ηελ  

πξνζθφµηζε  ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ  ζε  έληππε  µνξθή,  χζηεξα  απφ  ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε ησλ ζπµµεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη µέζσ ηνπ 

αξµφδηνπ πηζηνπνηεµέλνπ ζην ζχζηεµα  ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ήηνη Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ  ∆ηαγσληζµνχ, εθαξµφδνληαο ηηο  

θείµελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάζεζε δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ.  

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπµµεηέρνληεο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ 

ειεθηξνληθή  πξφζβαζε ζην πεξηερφµελν ηνπ θαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά 

Καηαθχξσζεο» πνπ   απνζθξαγίζζεθε.  

 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ ∆ηαγσληζµνχ:  

1. Πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

«∆ηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ζε ζπλδπαζµφ θαη µε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ  ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ ζε έληππε µνξθή  

 Ζ  αξµφδηα Γλσµνδνηηθή Δπηηξνπή ή άιινη πηζηνπνηεµέλνη ρξήζηεο απφ ηελ 
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ππεξεζία πνπ  δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ απεπζχλνπλ αηηήµαηα ζηνπο 

πξνζθέξνληεο γηα παξνρή  δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη νη πξνζθέξνληεο παξέρνπλ ηηο  δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε 

πξνζεζµηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη.  

2. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα 

ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 

ηνπ Ν. 4412/2016 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο 

εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (άξζξν 97 παξ.1 

Ν.4412/16) 

 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ  

ρξνληθνχ νξίνπ  παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

97 παξ. 4 Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ν
 

ΟΦΗΓΔΝΔΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ε Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη 

ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 

πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% γηα 

δηαγσληζκνχο πξνππνινγηζζείζαο αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ 

πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 

50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

2. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη 

πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα 

ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη 

ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555
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εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 

παξνχζεο. 

3. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη 

εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε,θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί. 

 

AΡΘΡΟ 20
 ν
 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 

πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 4 θαη επφκελα ηνπ Ν. 3886/2010. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζε ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 

νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ 

ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

2. Ο Γήκνο θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 

απνδείμεη. 

3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ 

ν Γήκνο δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ 

ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα  ηα δηθαηνινγεηηθά   ηνπ άξζξνπ 80 

ηνπ Ν. 4412/2016, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, ν Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

5. 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, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Γήκνπ 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. 
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ΑΡΘΡΟ 21
ν
 

ΔΝΣΑΔΗ – ENΓΗΚΑ ΜΔΑ 

Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη 

ή ζπληεινχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλά  κεηά ηελ 26
ε
 Ηνπλίνπ  2017 δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ Π.Γ 

39/17 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)». Δηδηθφηεξα, θάζε 

ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκηά απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαθήξπμεο, δηθαηνχηαη λα 

αζθήζεη ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο 

ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ, 

ζχκθσλα κε ην αξζ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οη πξνζεζκίεο άζθεζεο ηεο 

πξνζθπγήο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 361 Ν. 4412/16. Δηδηθά γηα 

πξνζθπγή θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

15 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

Ζ πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, 

φπσο απηφ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα I ηνπ Π.Γ 39/17 (άξζξν 362 παξ. 2 λ. 

4412/2016θαη §2 άξζξνπ 8 ΠΓ 39/17). 

Ζ πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

θνηλνπνηείηαη κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ΑΔΠΠ. Χο 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

θαηαρψξηζεο απηήο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά  κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

εηδηθήο θφξκαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε 

κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο 

απνζήθεπζεο. 

ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Δ..Ζ.ΓΖ..), ε νπνία 

πηζηνπνηείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ή ζε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ε πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ΑΔΠΠ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη σο άλσ αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ 

Ν 4412/16 θαη ηνπ ΠΓ 39/2017 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ν
 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε  θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε βάζε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.  Ζ 

ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Γήκν. 

 Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί  λα πεξηέρεη  φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

1. Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

3. Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

4. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα. 
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5. Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.  

6. Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

7. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

κεηνδφηε. 

8. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

9. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

10. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. 

11. Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

12. Σελ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε είδνπο. 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ: 

α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε. 

γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

έρνπλ επηβιεζεί ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα. 

 

Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ (άξζξν 203 Ν. 4412/2016) 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε 

γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 

απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, εθφζνλ δελ 

θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή 

ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε κε 

επζχλε ηνπ θνξέα. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο 

επηβάιινληαη ζ’ απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ν
 

ΤΜΒΑΣΗΚΟ  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη εληφο ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ 

έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 

θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.  Ζ παξάδνζε ζα 

γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ 

ζα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

208 ηνπ Ν. 4412/2016.  
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23.1 Πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε γηα ηελ παξάδνζε 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί: 

- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνµήζεηα, 

- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη 

- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε 

(5) εξγάζηµεο εµέξεο λσξίηεξα. (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 

 

23.2 Απνδεηθηηθφ παξάδνζεο 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφµηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν 

πξνµεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, 

ζεσξεµέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 

- ε εµεξνµελία πξνζθφµηζεο, 

- ην πιηθφ, 

- ε πνζφηεηα θαη 

- ν αξηζµφο ηεο ζχµβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνµίζηεθε. (άξζξν 206 

παξ.7 ηνπ Ν.4412/16) 

 

ΑΡΘΡΟ 24
ν
 

ΣΟΠΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Ζ κεηαθνξά ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα άξζξα 

ηνπ ηηκνινγίνπ, εθηφο απηνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Γήκνπ κε θνξηεγά 

απηνθίλεηα πνπ δηαζέηεη.  

Γηα λα είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηνλ Γήκν ε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη ν ηφπνο 

παξαιαβήο ησλ πιηθψλ (θφξησζε ησλ πιηθψλ ζηα θνξηεγά ηνπ Γήκνπ) ζα 

πξέπεη λα κελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ζαξάληα ρηιηφκεηξα (40KM) απφ ηελ 

έδξα ηνπ Γήκνπ (νηθηζκφο ρεκαηαξίνπ) αιιηψο νη πξνζθνξέο ζα 

απνξξίπηνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 25
ν
 

ΚΤΡΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΠΑΡΑΓΟΖ 

1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο 

πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ 

παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα 

θφξησζε παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη 

παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο – παξάδνζεο. 

4. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν 

θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ 

πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

5. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε 

παξαθξάηεζε 

απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή 

έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ. 

6. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη 

επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26
Ο

 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΤΜΒΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ – ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

(Άξζξν 213 Ν. 4412/2106) 

1. ε πεξίπησζε, νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ εηδψλ νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο 

ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ Οξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή 

ηνπο, κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηηθή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Απφθαζε απηή. Ζ πξνζεζκία απηή, 

δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κηζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, ν δε 

Πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Δάλ, ν Πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά 

πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ, έρεη 

ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

2. Ζ επηζηξνθή ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε 

ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ 

πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία 

απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα 

ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηαο. Δάλ, παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαζψο θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ 

ζα ρνξεγεζεί θαη ν Πξνκεζεπηήο δελ παξαιάβεη ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν 

Φνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο 

θαηά ηα ηζρχνληα. 

3. Με Απφθαζε ηνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ Γλσκνδφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ησλ εηδψλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή, ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ν Πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ 

ζα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 27
ν
 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΤΜΒΑΖ 

εκεηψλεηαη φηη ν Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιφθιεξε ηελ 

πνζφηεηα ησλ εηδψλ πνπ αθνξά ε πξνκήζεηα θαη ην πνζφλ πνπ έρεη εγθξηζεί, 

εθφζνλ νη αλάγθεο ηνπ απνδεηρζνχλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο.  
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Σν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα κεησζεί θαηά 

ηελ αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο κέρξη πνζνζηνχ 50% ηνπ ζπλφινπ απηήο, ρσξίο 

θακία αληίξξεζε ή αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο απνδεκίσζε γηα δηαθπγφλ 

θέξδνο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. 

Υξνληθή Μεηαβνιή 

Ο Γήκνο κπνξεί λα παξαηείλεη ρξνληθά ηελ ζχκβαζε ρσξίο αιιαγή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα δηάζηεκα κέρξη ην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Γηα ηνχην απαηηείηαη απφθαζε Γ. θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 28
ν
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Κξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή - Πιεξσκή 

1.Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο εθ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο. Ο αλαινγνχλ 

Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

2. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε έθδνζε ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ νηθείνπ ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017 - 2018. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο 

θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη 

αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 

απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 29
ν
 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ -  δηεπθξηλίζεσλ 

ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα 

ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο.  Σα  αηηήκαηα,  

ζπλνδεχνληαη  ππνρξεσηηθά  απφ  επηζπλαπηφκελν  ειεθηξνληθφ αξρείν ζε 

κνξθή αξρείνπ.pdf κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ 

πνπ ππνβάιινληαη είηε  κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ηα αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν  ηεο  Γηαθήξπμεο  κπνξνχλ  λα  

ππνβιεζνχλ  κέρξη θαη ηελ 8ε  εκέξα  πξηλ  απφ  ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 

δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο ην αξγφηεξν κέρξη (4) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

Πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

(Λήςε πιεξνθνξηψλ-Λήςε Σεπρψλ δηαγσληζκνχ) 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο απφ ην Σκήκα Σερληθψλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νδφο Πακ. 

Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο, Σει 2262351136, Fax 2262351117, 

αξκφδηνο επηθνηλσλίαο θ. Σζηψλεο Αλέζηε email: info@tanagra.gr. 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:info@tanagra.gr
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Οιφθιεξν ην ηεχρνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκν ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ ζηελ δηεχζπλζε: http://www.tanagra.gr/ θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ. 

 

ΑΡΘΡΟ 30
ν
 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ, νκνίσο ζα 

αλαξηεζεί θαη ε παξνχζα  δηαθήξπμε ζην  ΚΖΜΓΖ βαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο.  Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  ζα αλαξηεζεί ζηε 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ην Ν. 3861/2010, ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Σχπν ζχκθσλα 

κε ην Νφκν θαη  ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο.  

 

Δπίζεο ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθφ 

Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο κε πξαθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο θαη ζα απνζηαιεί 

ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην. 

Πιήξεο ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ 

ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο http://www.tanagra.gr.  

Παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζε φια ηα ηεχρε ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ  ηζηνζειίδα  ηνπ  Γήκνπ Σαλάγξαο 

http://www.tanagra.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –ΔΖΓΖ 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, 

αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε 

αλάδνρνο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

                  

 

Σίηινο : 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΑΦΑΛΣΟΤ» 

  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ  Πξνυπ. : 199.819,80 € (κε Φ.Π.Α. 24 %) 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ     

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ     

 

 

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α.Σ. 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΖΣ

Α  

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 Αζθαιηφκηγκα  Tn 760   

2 

Αζθαιηφκηγκα, κεηά ηεο 

κεηαθνξάο  επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ 

Tn 100   

3 
Αζθαιηηθή  Πξνεπάιεηςε 

(Πεηξειατθφ δηάιπκα)  
Tn 5   

4 πγθνιιεηηθή Δπάιεηςε  
Βαξέιη          

(200 kgr) 
27   

5 
Φπρξφ αζθαιηφκηγκα ρχκα 

κνξθή 
Tn 400   

6 Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα 

Πιαζηηθφ 

δνρείν ή 

πιαζηηθφ 

ζάθν, ησλ 

25kgr ή 

30kgr 

1000   

   Άζξνηζκα:  

   Φ.Π.Α 24%:  

   ΤΝΟΛΟ:  

 

 

                   Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 

                                                                                                                 

Ζκεξνκελία:  ….…/…….../…….. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – ΜΔΛΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ - ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 

θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

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

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6293] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Πακ. Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη, 32009] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [……] 

- Σειέθσλν: 2262351100] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: info@tanagra.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [info@tanagra.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΦΑΛΣΟΤ, CPV: 44113620-7 ] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: 6293 

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

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : φρη  

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[…… ]  

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ 

ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

ΑΔΑ: 7ΜΙΦΩΗΒ-Γ7Γ





Σελίδα 48 από 61 
 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο 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:  

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

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

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

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: 

Δθπξνζώπεζε, 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 ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

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 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα 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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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / 

ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 

30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 

7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, 

παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 

ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα 

θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

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

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

 δσξνδνθία
x,xi

· 

 απάηε
xii

· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο
xiii·

 
 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

·
 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxv.
 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 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): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

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 απφθαζε: 

 

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): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

[] Ναη [] Όρη  
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(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, 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 ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

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):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ
xxv

; 

[] 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
xxvi

 : 

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
xxvii 

 

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 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
xxviii

; 

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 
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πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

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 ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
xxix

, 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
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 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 

[] Ναη [] Όρη 
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απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 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 Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

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

ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxxii

, εθηόο εάλ : 

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

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxiii. 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... 

[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο 

θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ 

Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε 

ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

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

 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 436/2017 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1.  ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

2. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
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3. ΓΚΗΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ – ΛΑΦΑΝΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

 

5. ΠΔΣΡΟΤ ΥΡΖΣΟ 

 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ &  

ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΖ Ο.Δ. 

 

 

 

ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  
                                                           
i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) 

ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο 

ρξεηάδεηαη. 
iii 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.  

Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 

εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο 

θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ 

δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο 

θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν 

ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
v Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ 

νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα 

βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
viii 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.  

ΑΔΑ: 7ΜΙΦΩΗΒ-Γ7Γ





Σελίδα 60 από 61 
 

                                                                                                                                                           
ix 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). 
x χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 

2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 

(ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά 

θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. 

Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά 

µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
xiii 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. 
xiv 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”. 
xv 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.". 
xvi 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 ) 
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx 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)  
xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί 

(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε 

(άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
xxiii 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  
xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε 

δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxx Πξβι άξζξν 48. 
xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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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