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      ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ                                              

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                                   

ΑΠΟΦΑΖ: 642 

Απφ ην πξαθηηθφ 44
εο

/2017 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο.                     

                       Πεξίιεςε                                           

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ 

έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο». 

 

ην ρεκαηάξη ηελ 7
ε 

ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 

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

χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 18358/03-11-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ 

παξφληα ήηαλ πέληε κέιε: 

 

         Παξφληεο                                                            Απφληεο 

1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)            1. Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο 

2.- Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο   2. Κακπηψηνπ – Ληάπε Γεσξγία 

3.- Γθίλεο Ησάλλεο 

4.- Παπαζαλαζίνπ – Λαςάλεο Κσλζηαληίλνο 

5.- 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 (19ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εμέζεζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη: 

Με ηελ αξηζκ. 187/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε 

ε πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, πξνυπνινγηζκνχ 73.800,00 €, γηα ηελ νπνία 

θαη έρεη  εγγξαθεί   πίζησζε ζηνλ  ΚΑ 02.30.7135.09 θαη νξίζηεθε φηη ε 

εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο  ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. 

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

καο, ζε ζπλέρεηα ηνπ ππ‘ αξηζκ. 14530/12-09-2017 εγγξάθνπ ηεο Πξντζηακέλεο 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ – Λνγηζηεξίνπ – Πξνκεζεηψλ, ζπλέηαμε ηελ 

απφ 18/10/2017 ηερληθή κειέηε ε νπνία αθνξά ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο θαη πιηθψλ νδηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο. 

Ο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο ελφηεηεο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο νη πηλαθίδεο ζα 

πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. 

 

18608/09-11-2017 
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 Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζην παξαθάησ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ 

αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δ.Π.Π: 

CPV : 34928471-0 (Δμνπιηζκφο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο) 

Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζα 

θέξνπλ ζήκαλζε CE ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ελψ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ζα 

είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ 

73.792,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππφ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 

θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

/ΣΔΜ ΤΝΟΛΟ 

1. ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Φ80 50 75,00 3.750,00 

2. 

ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΟ  Φ60 20 160 3.200,00 

3. ΠΗΝΑΚΗΓΑ P2 ΣΤΠΟΤ ΗΗ Φ60 150 31,00 4.650,00 

4. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ7 ΣΤΠΟΤ Η  Φ45 50 18,00 900,00 

5. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ47 Φ45 10 18,00 180,00 

6. ΠΗΝΑΚΗΓΑ P48  Φ45 10 18,00 180,00 

7. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ27 Φ45 20 18,00 360,00 

8. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ28 Φ45 20 18,00 360,00 

9. ΠΗΝΑΚΗΓΑ P40 ΣΤΠΟΤ Η Φ45 50 18,00 900,00 

10 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ-25 Πι.ηξηγ. 60 30 18,00 540,00 

11 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ1α Πι.ηξηγ. 60 30 18,00 540,00 

12 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ1δ Πι.Σξηγ.60 30 18,00 540,00 

13 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ16 Πι.Σξηγ.60 30 18,00 540,00 

14 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΣΤΠΟΤ Η m2 230 80,00 18.400,00 

15 

ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ ΜΔ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ  10 1.100,00 11.000,00 

16 ΠΣΤΟΜΔΝΖ ΜΠΑΡΑ  8 140,00 1.120,00 

17 

ΗΣΟ ΣΖΡΗΞΖ 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ 2‖ /3Μ  210 18,00 3.780,00 

18 

ΥΟΛΗΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ 

ΣΤΠΟΤ ΗΗ 160x70cm 12 190,00 2.280,00 

19 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΑΡΗΘΜΖΖ 

ΟΗΚΗΩΝ 12x17cm 1000 2,00 2.000,00 

20 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ 

ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΗΑ 50x30cm 180 8,00 1.440,00 

21 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑ  

ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΡΓΩΝ  100x75cm 14 60,00 840,00 

22 

ΚΟΛΟΝΑΚΗ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ  22 75,00 1.650,00 

23 

ΚΩΝΟ ΠΛΑΣΗΚΟ 

ΖΜΑΝΖ ΜΔ ΒΑΖ 75cm 20 18,00 360,00 
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 ΤΝΟΛΟ 59.510,00 

 Φ.Π.Α. 24% 14.282,40 

 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

73.792,40 

 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηηο ππφ πξνκήζεηα πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

είλαη νη εμήο: 

 

     1 . ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

 1. ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Φ80 

Θα πξέπεη λα είλαη αθξπιηθνί ή πνιπθαξβνληθνί, πςειήο αληνρήο ζηε 

ζξαχζε, δηακέηξνπ Φ80 εθαηνζηψλ, κε πιαζηηθφ πεξίβιεκα πνξηνθαιί 

ρξψκαηνο θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ζην άλσ ηκήκα ηνπ θαζξέπηε. Θα 

πξέπεη λα παξέρνπλ βέιηηζηε θαη αζθαιή επνπηεία, κεγάιε αληνρή ζηηο 

ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο, θαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ πςειέο θαη ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ζηήξηγκα γηα ζηχιν ζηήξημεο 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 2‘‘. 

 

 

         2. ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Φ60 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 

Σν θάηνπηξν ηνπ θαζξέπηε ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα 

αλνμείδσηνπ ράιπβα 0.5mm ην νπνίν ζα έρεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία 

ιείαλζεο. ην έκπξνζζελ κέξνο ηνπ ζα ππάξρεη ζθέπαζηξν ειίνπ ρξψκαηνο 

πνξηνθαιί απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ θαη πεξηκεηξηθά πνξηνθαιί 

πξνζηαηεπηηθφο δαθηχιηνο απφ P.V.C. ην νπίζζην ηκήκα ηνπ ζα απνηειείηαη 

απφ πξεζζαξηζηφ ραιπβδφθπιιν πάρνπο 0.9mm ζην νπνίν ζα πξνζαξκφδεηαη 

ζεη βάζεσλ απφ ραιπβδνζίδεξν, φια γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ζηήξηγκα γηα ζηχιν ζηήξημεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 

2‘‘. 

 

        3.ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ2 ΣΤΠΟΤ ΗΗ 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ ΗΗ ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη Φ60cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεη: 

 (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 
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  4. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ7 ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη Φ45cm 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεη: 

 (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

  5.ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ47 ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη Φ45cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεη: 

 (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

  6. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ48 ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ΑΔΑ: ΩΙΑΛΩΗΒ-ΧΟΛ





Σελίδα 5 από 46 
 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη Φ45cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

 Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεη: 

(ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

 7. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ27 ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη Φ45cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα  ζα αλαγξάθεη: 

(ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

  8. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ28 ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη Φ45cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα  ζα αλαγξάθεη: 

 (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

  9. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ40 ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ δηάκεηξνο ηεο πηλαθίδαο είλαη Φ45cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα  ζα αλαγξάθεη : 

 (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

  10. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ 25 ΣΤΠΟΤ Η 

α πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ Κ 60cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

      Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεη:   

         (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

  11. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ1α ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ Κ 60cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα  ζα αλαγξάθεη: 

 (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 
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12. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ1δ ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ Κ 60cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

      Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεη:   

         (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

      13. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ 16 ΣΤΠΟΤ Η 

       Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 

δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ  

Ζ πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ Κ 60cm. 

Οη πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-04-06-00 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1. 

      Απφ ηε πίζσ πιεπξά ε πηλαθίδα ζα αλαγξάθεη:   

         (ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΖΛ. 2262351100-135.) 

 

14.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΣΤΠΟΤ Η 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ Η (επηαεηήο εγγχεζε), 

ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα ζρεηηθά άξζξα 

ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αινπκηλίνπ ησλ 

πηλαθίδσλ (ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 

AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 

κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε ηχπνπ Η ή/θαη 
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δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε επηά (7) εηψλ θαη δέθα (10) εηψλ 

αληίζηνηρα. 

 

15.ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ ΜΔ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ ΠΑΝΔΛ 

Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκαηνδφηε είλαη ηα αθφινπζα : 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟ ΠΑΝΔΛ 

Σάζε 17,5V 

Ηζρχο 20W 

Γπλαηφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ 

ΗΜΑΣΟΓΟΣΗ 

Πξνδηαγξαθέο ζεκαηνδφηεζεο: ΔΝ 12368/2000 

Γηάκεηξνο 210/ 300 ρηι. 

Σάζε ιεηηνπξγίαο 12 V 

Ηζρχο 4W 

Φσηεηλφηεηα 400 Lumen 

Κεληξηθή κνλάδα θσηηζκνχ κε θσηνδηφδνπο πςειήο ξνήο 

Φαθφο δηάρπζεο 

Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 50.000 σξψλ 

Γηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο κε θιεηδί 

Μέζε θαηαλάισζε αλά παικφ: 150m A 

ΔΛΔΓΚΣΗ ΦΟΡΣΙΗ 

Ζιεθηξνληθφο κε κηθξνεπεμεξγαζηή γηα ηαρεία ή βξαδεία θφξηηζε 

Διάρηζηε ηδηνθαηαλάισζε (<4mA) 

Λεηηνπξγία απφ -40νC-+500C 

ΡΤΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ 

Ζιεθηξνληθφο πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο 

Παικνί 30-60/ιεπηφ (δπλαηφηεηα ξχζκηζεο) 

Γηάξθεηα παικνχ 150-200msec 

ΚΤΣΙΟ ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΤ 

Όια ηα ζηνηρεία – πιελ ηνπ ζπζζσξεπηή — ζα πξέπεη λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε εηδηθφ πιαζηηθφ ή κεηαιιηθφ θπηίν κε 

γαιβαληζκέλα θαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα φια ηα κεηαιιηθά κέξε, 

κε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο ζε ηζηφ Φ76, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ. Σν χςνο ηνπ ηζηνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηφζν ηνπ ζεκαηνδφηε θαη ηνπ 

θσηνβνιηαηθνχ, φζν θαη ζρνιηθήο πηλαθίδαο δηάζηαζεο 160 Υ 70 

cm. 

ΑΠΟΓΟΔΙ 

Θα πξέπεη λα έρνπλ απεξηφξηζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο φηαλ νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη κεηθηέο. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ 

πάλει πεξίπνπ 350-400 ψξεο. 

 

16.ΠΣΤΟΜΔΝΖ ΜΠΑΡΑ 

Πηπζζφκελε αξζξσηή κπάξα parking απφ γαιβαληζκέλε ραιπβδνζσιήλα 

δηακέηξνπ Φ50mm. Ζ κπάξα ζα δηαζέηεη ηξία (3) πφδηα απφ γαιβαληζκέλε 

ραιπβδνζσιήλα δηακέηξνπ Φ50mm δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 950mm X 450mm. Ζ 

κπάξα ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά ζην πφδη αληηζηήξημεο θαη 

αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζην επάλσ κέξνο ψζηε λα γίλεηαη επδηάθξηηε απφ ηνπο 

νδεγνχο θαη ηνπο δηεξρφκελνπο ηε κέξα θαη ηε λχρηα 
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17. ΗΣΟ ΣΖΡΗΞΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ 

Οη κεηαιιηθνί ζηχινη ζα πξέπεη λα είλαη ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη ελ 

ζεξκψ κε ξαθή βαξέσο ηχπνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S 195T, 

θιάζεσο L κε εηδηθά ηεκάρηα θαη κηθξνπιηθά πνπ απαηηνχληαη, δηακέηξνπ 2‖ / 

3κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 (Γηαηάμεηο πεξί πηλαθίδσλ 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο) .ην άλσ κέξνο ηνπο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλε θπθιηθή θεθαιή θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο ηξχπεο. 

 

    18.ΥΟΛΗΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 

Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ΠΣΠ -301, -302, -303, -304, -305 θαη -

306 (ΦΔΚ 676Β‘/74) γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ηηο ΠΣΠ -310 θαη -311 

(ΦΔΚ 954Β‘/ 31-12-96) γηα ηηο ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαλαθιαζηηθψλ κεκβξαλψλ ηχπσλ ΗΗ (δεθαεηήο 

εγγχεζε), ηηο ΠΣΠ -301-75 θαη -302-75, νη νπνίεο αληηθαηέζηεζαλ ηα 

ζρεηηθά άξζξα ησλ ΠΣΠ -301 θαη -302, ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

αινπκηλίνπ ησλ πηλαθίδσλ(ΦΔΚ 99Β‘/28-1-76), απφ θχιιν θξάκαηνο 

αινπκηλίνπ ηχπνπ AlMg2 πάρνπο 3mm, ε δε πίζσ φςε ηνπο ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη απφ κεκβξάλε γθξη ρξψκαηνο. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζήκαηνο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαλαθιαζηηθέο απηνθφιιεηεο κεκβξάλεο κε 

ηχπνπ ΗΗ ή/θαη δηάθαλα κειάληα κεηαμνηππίαο κε εγγχεζε δέθα (10) εηψλ 

αληίζηνηρα. Σν εμσηεξηθφ πεξίγξακκα-ππφβαζξν ησλ πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ρξψκαηνο θίηξηλνπ, πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΗΗ. 

Ζ δηάζηαζε ηεο πηλαθίδαο ζα είλαη 160 Υ 70 cm. 

 

       19. ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΑΡΗΘΜΖΖ ΟΗΚΗΧΝ 

 Θα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ θχιιν αινπκηλίνπ πάρνπο 1mm  

ζρήκαηνο πνκπέ δηαζηάζεσλ 0,10 x 0,14 καδί κε ηα αηζαιφθαξθα. Σν ρξψκα 

ζα είλαη κπιέ κε ιεπθά γξάκκαηα θαη κε πεξίγξακκα ιεπηήο ιεπθήο γξακκήο. 

Θα αλαγξάθνπλ ηνλ αξηζκφ νηθηψλ θαζ΄ ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο.  

 

     20. ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΗΑ 

           Οη πηλαθίδεο νλνκαηνζεζίαο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 50x30cm απφ 

θχιιν  αινπκηλίνπ πάρνπο 1mm.Σν ρξψκα ζα είλαη βαζχ κπιε κε πεξίγξακκα 

θαη ειιεληθά γξάκκαηα ιεπθά ελψ ηα ιαηηληθά γξάκκαηα ζα είλαη θίηξηλα. Σα 

νλφκαηα πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηηο πηλαθίδεο ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

             

21. ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΡΓΧΝ 

Πηλαθίδα δηαζηάζεσλ 100x75cm κε δχν πφδηα απφ ζηδεξνζσιήλα κνξθήο 

30x30x1,5  βακκέλε θίηξηλε κε αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο θφθθηλεο – άζπξεο. 

 

22. ΚΟΛΟΝΑΚΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

Κνινλάθη πεδνδξνκίνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν θπθιηθήο 

δηαηνκήο Φ120 mm  κηθηνχ χςνπο 85cm θαζαξνχ 70cm, πάθησζε 15cm .Θα 

θέξεη δχν εγθνπέο πιάηνπο πεξίπνπ 50mm.Ζ άλσ εγθνπή έρεη εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 100mm .Ζ θάησ εγθνπή έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν 110mm γηα ηε 

ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθήο ηαηλίαο. 
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23. ΚΧΝΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΖΜΑΝΖ 

     Πιαζηηθφο θψλνο ζήκαλζεο έξγσλ χςνπο 75cm κε κεκβξάλε πςειήο 

αληαλαθιαζηηθφηεηαο εξπζξφιεπθνπ ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο θαη κε βάζε 

απφ θανπηζνχθ. 

 

ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ηεο δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001.  

 

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. 02.30.7135.09 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ 73.800,00.  Ζ δηαζέζηκε 

πίζησζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 73.800,00 €, πξννξηζκέλε γηα πξνκήζεηα 

πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2017. 

 

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

02.30.7135.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2017» έρεη 

ππνβιεζεί ην πξσηνγελέο αίηεκα πνπ έιαβε αξηζκφ ΑΓΑΜ 

17REQ002199957/06-11-2017. 

 

Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ: 

1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο. 

2. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνχ 73.792,40 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.30.7135.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο 2017».   

3. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ 

ζήκαλζεο. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 

ππ’ όςε: 

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. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

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

4. Σηο δηαηάμεηο Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ 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». 
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7.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ» ηνπ Κεθαιαίνπ Α «Μείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – 

Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΑΚ Α΄/74) 

9.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ  80/2016  «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο». 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

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

άιιεο δηαηάμεηο» σο ηζρχεη.  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «θχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

12. Σελ κε αξ. 5143(Β΄33,35/2014) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα « Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΔΑΑΓΖΤ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο ηζρχεη. 

13. Σηο εθδνζείζεο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε 

αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α. θ.ι.π.) πνπ 

δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

14. Σελ ππ‘ αξηζκ. 187/2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο σο άλσ  πξνκήζεηαο κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 

15. Σελ απφ 18/10/2017 ηερληθή κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο 

Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

16. Σν ππ‘ αξηζκ. 17REQ002199957/06-11-2017 πξσηνγελέο αίηεκα. 

17. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 73.800,00 €, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ 

Κ.Α. 02.30.7135.09 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο. 

18. Σελ ππ‘ αξηζκ. 394/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ απφ 

18/10/2017 ηερληθή κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ, ηεο 

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

ζήκαλζεο, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 73.792,40 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. 24% 

2. Δγθξίλεη ηελ ππ‘ αξηζκ. 394/2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 73.792,40 €, ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 02.30.7135.09 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο 2017».   

4. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα πηλαθίδσλ ζήκαλζεο θαη ζπληάζζεη ηνπο 

φξνπο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ. 

  

ΠΠ ξξ νν θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   
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Σε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117, ηνπ Ν. 

4412/2016 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ ΖΜΑΝΖ»,  πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

73.792,40 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ  λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ ππό 

πξνκήζεηα εηδώλ. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο είδε. 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Αλαζέηνπζα αξρή : ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

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

Σει. : 2262351100 

Fax : 2262351117 

Δ-ΜΑΗL: info@tanagra.gr 

Αξκφδηνο ππάιιεινο: ΚΑΝΑΒΑΚΖ ΜΑΡΗΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε  «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ 

ΖΜΑΝΖ», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ δήκνπ Σαλάγξαο.  

 

AΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 

59.510,00 € πιένλ Φ.Π.Α. (24%), νπφηε ε ζπλνιηθά απαηηνχκελε δαπάλε 

αλέξρεηαη ζε 73.792,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% . 

          Ζ  δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα  ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α 02.30.7135.09 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2017-2018. 

         Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Οη πνζφηεηεο θαη ε αμία ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο. 

        Ζ  αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη ε δηάζεζε ηεο πίζησζεο  ηεο ελ ιφγσ 

δαπάλεο εγθξίζεθε  κε ηελ κε αξηζκ. 642/2017 απφθαζε ηεο ΟΔ ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ζα βαξχλεηαη ν ΚΑ 02.30.7135.09 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 κε ην 

πνζφ ησλ 73.792,40 € πνπ θαηαρσξήζεθε ζην  κεηξψν δεζκεχζεσλ  κε α/α 

394/2017. 

  

ΆΡΘΡΟ 4ν 

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ, (κε ηε 

ζεηξά ηζρχνο ηνπο) είλαη : 

- Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο κε ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηά ηεο, ήηνη ηε 

κειέηε ηεο ππεξεζίαο πνπ απνηειείηαη απφ (Σερληθή Έθζεζε, Δλδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ) 

- ΣΟ ΣΔΤΓ  

-        Σν Έληππν πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ 

ΑΔΑ: ΩΙΑΛΩΗΒ-ΧΟΛ
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ΆΡΘΡΟ 5ν 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν (Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, 

ρεκαηάξη Βνησηίαο – αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ηελ 27
ε
 Ννεκβξίνπ 

2017 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη 

ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή κέζσ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο κε φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην 

Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνύ ζηε Γηεχζπλζε : Πακ. Σαμηαξρψλ 1, 32009, ρεκαηάξη Βνησηίαο.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ν 

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

δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή , απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζην δηθηπαθφ ηφπν: www.tanagra.gr 

     2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ απφ ην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο ζηα 

ηειέθσλα 2262351130 & 2262351135, θαμ: 2262351117, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ν 

ΓΛΧΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Ζ 

θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, ζπλνδεπφκελε 

απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά δχλαηαη λα 

ππνβάιινληαη  ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα 

ζπλνδεχνληαη  απφ κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

ΆΡΘΡΟ 8ν 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ 

κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 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 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 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 (άξζξν 25 Ν.4412/16), θαζψο θαη  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
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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. 

2. ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, 

θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο 

κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο (άξζξν 25 Ν.4412/16). 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα είλαη θαη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ πνπ ππνβάιινπλ 

θνηλή πξνζθνξά. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 άξζξν 19 παξ.2 Ν.4412/16. 

 

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) 

 

ΆΡΘΡΟ 9ν 

ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Κάζε δηαγσληδφκελνο απνθιείεηαη απφ ην Γηαγσληζκφ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε 

έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ (αλ  πξφθεηηαη γηα ζχκπξαμε, θνηλνπξαμία ή 

έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ)  έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ 

πεξηπηψζεσλ θαη εηδηθφηεξα :  

1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

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

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42),  

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

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 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) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ 

C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, 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 

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_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
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απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο Οξίδνληαη 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 απνθιεηζκνύ νηθνλνκηθνύ θνξέα εθαξκόδεηαη επίζεο όηαλ ην 

πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

2. Δάλ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ. Ζ σο άλσ  παξάγξαθνο παχεη λα 

εθαξκφδεηαη φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 (άξζξν 73 παξ. 2  ηνπ Ν. 

4412/2016). 

3. Δάλ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. Ζ σο άλσ  

παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο 

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 (άξζξν 

73 παξ. 2  ηνπ Ν. 4412/2016)  

Καη‘εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο 

φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
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ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη  ε παξάγξαθνο 2.  

4. Δάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή θαη επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία  ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο θπξψζεηο θαζψο επίζεο  

εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ή φηη  έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο  

5. Δάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην 

αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν 

δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6. 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 

παξαγξάθσλ 1, 2,3. 

7. 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 

δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ). 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζα πξνζθνκίδνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Οη πξνζθνξέο ζα θέξνπλ ηηο 

αθφινπζεο ελδείμεηο ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά: 

 Σε ιέμε «πξνζθνξά» 

  Πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 

  Αθνξά ζηε Γηαθήξπμε πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ  γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ ΖΜΑΝΖ» ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 73.792,40€   

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ) 

 Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Οηθνλνκηθνχ θνξέα (ήηνη: επσλπκία, δηεχζπλζε, 

Σ.Κ, πφιε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email). 

 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπο. 

 

     2. Ο θχξηνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα θάησζη: 

ΑΔΑ: ΩΙΑΛΩΗΒ-ΧΟΛ





Σελίδα 17 από 46 
 

 

     α. Έλα μερσξηζηό θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο», φπνπ ζα εκπεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 11 ηεο παξνχζαο  

 

     β. Έλα μερσξηζηό θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε  «Σερληθή 

πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 11. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 

δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε 

απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο 

ελδείμεηο θαη 

 

     γ. Έλα μερσξηζηό θιεηζηό ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο    

 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 1. (άξζξν 92 παξ.2 Ν.4412/16) 

 

 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή 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). 

 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11. 

 Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή 

(αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο 

απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν απηψλ. 

 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. 

 Ζ ππνβνιή κίαο κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126550
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(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» 

(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» 

(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη λα πεξηέρεη:  

Α)   Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο 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 9 ηεο παξνχζαο θαη 

β) φηη πιεξνχλ φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο δειαδή φηη έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηα απαηηνχκελα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  

 

 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  : 

1) Σν ΣΔΤΓ πνπ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ηεο  παξνύζαο δηαθήξπμεο 

βξίζθεηαη ζπλεκκέλν ζην ηέινο απηήο  απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνπο έρνληεο πξνο ηνύην 

ππνρξέσζε λνκίκσο θαη πξνζεθόλησο ππνγεγξακκέλν.  

2) Oη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ MONON ηελ Δλόηεηα α 

ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ  νπνηαδήπνηε 

άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ ΣΔΤΓ. 

3) Σν ΣΔΤΓ  ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη  ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθά 

αλαθεξόκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΟΓΖΓΗΔ- ΜΔΡΟ Β), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε.   

 

Β) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεη όηη:  

 ‗Έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη 

θείκελσλ λφκσλ, θαζψο θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο 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 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ 

Δπί λνκηθώλ πξνζώπσλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  
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 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 ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15  

 

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 δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε 

λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή 

κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

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

θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

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

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

χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ 

απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν, ν  νπνίνο θαη ζα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ 

επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα 

νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο Τπεύζπλεο δειώζεηο:  

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

δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη 

νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη 

ππνγξαθή). 

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

απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί 

σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ 

ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία 

ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο 

ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

 

Ο θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηέρεη:  

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. (άξζξν 94 παξ.4 Ν.4412/16). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126552
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 Τπνρξεσηηθά θαη  κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζα  πεξηιακβάλεη, ηα θάησζη 

ζηνηρεία: 

 

α)  Σν πξνθίι ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ήηνη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δνκή, ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ 

επηρείξεζε ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 

αληίζηνηρν  ηνκέα πξνκεζεηψλ  

 

β) Σα πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζπλνδεπφκελα απφ 

ζρεηηθή ζήκαλζε CE γηα ηε κεκβξάλε ηνπ θάζε είδνπο, επίζεκα πξνζπέθηνπο 

ή  ηερληθά θπιιάδηα, θαη φπνην άιιν ηεθκεξησηηθφ ζηνηρείν δηαζέηεη πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηερληθή 

αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ  

 

γ) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986  πνπ ζα αλαθέξεη φηη ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο κειέηεο 

 

δ) Πηζηνπνηεηηθό ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο δηεζλνύο ζεηξάο 

ISO 9001 ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

  

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»:  

1. Ζ ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 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. 

2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ 

3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ 

 

AΡΘΡΟ 12
ν
  

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ 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.  

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‘ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‘ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  
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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 (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη 

φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) 

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 εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη 

ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πξνκήζεηαο, ρσξίο ην ΦΠΑ. 

 Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 

θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 

Υξόλνο ηζρύνο  

Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ρξφλν ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ δχν 

κήλεο κεηά ηελ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ.  

Δπί πιένλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν γηα ηηο εγγπήζεηο 

«θαιήο εθηέιεζεο», ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ  Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 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 θαηφπηλ  εγγξάθνπ πξνζθιήζεψο 

ηεο . 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο απηέο ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ απαληνχλ επί 

ησλ ζεκάησλ  πνπ ηέζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΑΔΑ: ΩΙΑΛΩΗΒ-ΧΟΛ





Σελίδα 22 από 46 
 

Σελ εκέξα θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ ε  Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη 

πξψηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά θαη ηέινο ηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο θαηά ηε 

θξίζε ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 100 θαη 117 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016.  

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη 

νξηζηεί, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 

απηνχο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.  

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο –ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά 

ην ζηάδην απηφ, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

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

κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Δάλ ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ηφηε νη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηε Δπηηξνπή, ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 

επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε. 

 β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο 

ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο. 

 γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ 

ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 

ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα  νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

 Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

           Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ)  ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο.  

           ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ απνζθξάγηζε, αληί ηεο κνλνγξαθήο πνπ 

ζέηεη ε Δπηηξνπή επί ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα 

γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ (δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε 

εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο.  

          Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε 

αθνξά κφλν ζε αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά 

ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο 

ΑΔΑ: ΩΙΑΛΩΗΒ-ΧΟΛ





Σελίδα 23 από 46 
 

ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο 

απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, 

ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη θαηά ηα ινηπά, φηη 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 15
ν
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ-ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή) εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε (¨πξνζσξηλφ αλάδνρν¨), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη 

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

θάησζη:  

Ζ κε πξνζθόκηζε θάπνηνπ από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί 

ιόγν απνθιεηζκνύ ησλ  ζπκκεηερόλησλ.  

1. Έιιελεο πνιίηεο: 

α)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ,  από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο,  απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

-θπζηθά πξφζσπα 

- δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ 

- Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ  

-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

β) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία 

πξνζθνκίζεσο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο.  

γ) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν 

ππνςήθηνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 

πξνζσπηθφ. 

δ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ` απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, εθδφζεσο εληφο 

ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αθελφο ήηαλ 

εγγεγξακκέλνο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

ε) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 

ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο σο πεξ. (γγ ) ηνπ εδ. 

(β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν.4412/2016 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα : 

1. 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 
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2. Γηα Δ.Π.Δ: α) ηζρχνλ  θαηαζηαηηθφ θαη  β) ζεηξά Φ.Δ.Κ 

ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ 

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

λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη 

δηαρεηξηζηέο 

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 Καηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα 

ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα 

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

 

2. Οη αιινδαπνί: 

α) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ λφκηκνπ εθπξφζσπνπ, έθδνζεο εληφο 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (03 κελψλ) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

-θπζηθά πξφζσπα 

- δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

-δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ 

- Γ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ. θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ  

-ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 

β) Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπησζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ (03 κελώλ) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο,  

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο  (β) ,  ηνπ  

αληίζηνηρνπ  εδαθίνπ  πνπ  αθνξά  ζηνπο  Έιιελεο δηαγσληδφκελνπο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί 

εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο 

επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο, απφ ην  νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπο  

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ 

λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα  

 

3. Οη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ 

Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Δάλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε 

εμνπζηνδφηεζε. 

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

δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ έλνξθεο  δειψζεηο  ησλ  εκπιεθνκέλσλ  πνπ  γίλνληαη  ελψπηνλ  δηθαζηηθήο  

ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 
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Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 

νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ 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.  

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ,  είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο 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 

ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

Ο έιεγρνο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ εάλ ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εάλ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 

Ν.4412/2016 

Δπί πιένλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 16
ν
 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ, 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 θαη' αλψηαην φξην γηα  ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ εθαηφλ είθνζη εκεξψλ  εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ 

απφ ηελ ιήμε ηεο,  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  97 ηνπ Ν. 

4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 17
ν
 

ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ – ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ  ΠΡΟΦΟΡΔ 

1. ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα εηαηξίεο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ, νχηε λα ζπκκεηέρεη πξνζσπηθά  θαη λα 

εθπξνζσπεί ηαπηφρξνλα άιιε ή άιιεο  εηαηξείεο  πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη 

πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ. 
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ΆΡΘΡΟ 18
ν
 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ζα ιεθζνχλ ππφςε : 

1. Ζ ζπκθσλία  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο 

 2. Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 3. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% 

ή ιηγφηεξσλ πνζνηήησλ θαηά πνζνζηφ κέρξη 50% ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 104 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηα πξαθηηθά ηηο επηηξνπήο ή γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε  ελέξγεηά ηεο δχλαηαη λα γίλεη  κε απνζηνιή κέζσ FAX  ή 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή άιινπ πξφζθνξνπ κέζνπ.  

 

ΆΡΘΡΟ 19
ν
 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) εκεξνινγηαθό έηνο, αξρφκελεο 

απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηελ 

παξαιαβήο φισλ ησλ πνζνηήησλ.  

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηηο ζπκβάζεηο έσο ηεο 

εμαληιήζεσο  ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πνζνηήησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ  θαη κέρξη 

ηελ αλάδεημε λένπ κεηνδφηε. Δπίζεο ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ 

εμαληιήζεη φιεο ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο.  

 

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 

λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ  

 

ΆΡΘΡΟ 20
ν
 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή 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. (άξζξν 105 παξ.2 Ν.4412/16) 

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) θνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ 

ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, 

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. (άξζξν 105 παξ.3 Ν.4412/16) 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

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

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. (άξζξν 105 παξ.4 Ν.4412/16) 
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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 ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο. 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. 

(άξζξν 105 παξ.5 Ν.4412/16) 

 

ΆΡΘΡΟ 21
ν
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο 

ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζε απηφλ, ππνβάιινληαη ζην Γήκν εγγξάθσο σο 

εμήο: 

Ζ πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ  ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ 

άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. (άξζξν 127 παξ.1 Ν.4412/16) 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 

ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 

παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. (άξζξν 127 παξ.2 Ν.4412/16) 

 

ΆΡΘΡΟ 22
ν
 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

Ζ παξάδνζε  ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 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. 

Ζ παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο φηη ηα είδε απνθιίλνπλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο , κπνξεί λα απνξξίςεη ηα πιηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο 

νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε 

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

απφθαζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Παξάηαζε ρξόλνπ παξάδνζεο 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 

αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 
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α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

είηε µε πξσηνβνπιία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν 

πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο (άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16). 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο 

παξάηαζεο  δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο (άξζξν 206 

παξ.2 ηνπ Ν.4412/16). 

Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιόγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή (άξζξν 206 παξ.3 ηνπ 

Ν.4412/16). 

 

Κπξώζεηο παξάηαζεο 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία 

ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ 

αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ 

επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. (άξζξν 206 παξ.4 

ηνπ Ν.4412/16) 

 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο 

Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. (άξζξν 207 

παξ.1 Ν.4412/16) 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. (άξζξν 207 παξ.2 Ν.4412/16) 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηνλ 

επηβιέπνληα (ππεχζπλν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο) παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Υξόλνο παξαιαβήο 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ κειέηε  ρξφλν. (άξζξν 209 

παξ.1 ηνπ Ν.4412/16) 

 

Απηνδίθαηε  παξαιαβή 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε 

ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, µε θάζε 

επηθύιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, µε βάζε µφλν ην 

ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 

πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε µε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα 

εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
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
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_S0000126665
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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http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126665
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πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. (άξζξν 209 

παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

 

ΆΡΘΡΟ 23
ν
 

ΤΜΒΑΖ 

Ζ  ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε 

ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ 

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

Σαλάγξαο.  

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

-       Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

-       Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

-       Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο. 

-       Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα. 

-       Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

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

-       Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

κεηνδφηε. 

-       Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

-       Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

-       Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

-       Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

-       Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

-       Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ηνλ Γήκν Σαλάγξαο απφ ηνλ Γήκαξρν. Ζ ζχκβαζε 

ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ 

ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ 

αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. 

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. 

 

ΆΡΘΡΟ 24
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.  

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. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126667
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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.  

 

Μεηαβνιή Οηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ  

Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α' έσο δ' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ. 132 ηνπ λ. 4412/2016, νη 

ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν 

αθφινπζσλ ηηκψλ: 

α) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαη  

β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο 

ζπκθσλίαο-πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο 

ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ 

ηξνπνπνηήζεσλ άξζξν 132 παξ. 2 ηνπ λ.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 25
ν
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 

εθάζηνηε ηηκνινγίνπ, κεηά ηελ εθάζηνηε παξαιαβή ηκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο 

θαη έθδνζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη γεληθφηεξα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

ΆΡΘΡΟ 26
ν
 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεκνζηεχνπλ θαη‘ ειάρηζηνλ 12 εκέξεο ηηο πξνθεξχμεηο 

θαη, αλεμαξηήησο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38, ζην ΚΖΜΓΖ, φπνπ ζεσξείηαη σο 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίεπζεο. 

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη αλαξηάηαη 

ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν www.diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο (www.tanagra.gr) 

 

ΆΡΘΡΟ 27
ν
  

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε έρεη εθαξκνγή ε 

δηάηαμε ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη.     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Σίηινο : 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ 

ΖΜΑΝΖ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ  

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ     

ΣΜΖΜΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ & ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

 

   

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

/ΣΔΜ ΤΝΟΛΟ 

1. ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Φ80 50   

2. 

ΚΑΘΡΔΠΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΟΞΔΗΓΩΣΟ  Φ60 20   

3. ΠΗΝΑΚΗΓΑ P2 ΣΤΠΟΤ ΗΗ Φ60 150   

4. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ7 ΣΤΠΟΤ Η  Φ45 50   

5. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ47 Φ45 10   

6. ΠΗΝΑΚΗΓΑ P48  Φ45 10   

7. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ27 Φ45 20   

8. ΠΗΝΑΚΗΓΑ Ρ28 Φ45 20   

9. ΠΗΝΑΚΗΓΑ P40 ΣΤΠΟΤ Η Φ45 50   

10 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ-25 Πι.ηξηγ. 60 30   

11 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ1α Πι.ηξηγ. 60 30   

12 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ1δ Πι.Σξηγ.60 30   

13 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Κ16 Πι.Σξηγ.60 30   

14 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΣΤΠΟΤ Η m2 230   

15 ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ ΜΔ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ  10   

16 ΠΣΤΟΜΔΝΖ ΜΠΑΡΑ  8   

17 ΗΣΟ ΣΖΡΗΞΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ 2‖ /3Μ  210   

18 ΥΟΛΗΚΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΣΤΠΟΤ ΗΗ 160x70cm 12   

19 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΑΡΗΘΜΖΖ ΟΗΚΗΩΝ 12x17cm 1000   

20 ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΟΝΟΜΑΣΟΘΔΗΑ 50x30cm 180   

21 

ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΚΗΝΖΣΖ ΓΗΑ  ΔΜΠΟΓΗΑ 

ΔΡΓΩΝ  100x75cm 14   

22 ΚΟΛΟΝΑΚΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ  22   

23 

ΚΩΝΟ ΠΛΑΣΗΚΟ ΖΜΑΝΖ ΜΔ 

ΒΑΖ 75cm 20   

 ΤΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α. 24%  

 ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

Ο πξνζθέξσλ …………… 

θξαγίδα/ Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

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

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

 

 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 

θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

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

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ 

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

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

Βνησηίαο] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΚΑΝΑΒΑΚΖ ΜΑΗΡΖ] 

- Σειέθσλν: [2262351143-142] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [info@tanagra.gr] 

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

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ ΖΜΑΝΖ, CPV 34928471-0 

(Δμνπιηζκφο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο)] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: […] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηα] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ ] 

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

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ 

ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη’ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

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 
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β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο 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 ΣΔΤΓ 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) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

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

θνξέα 

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

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο: 

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 ηθαλόηεηεο άιισλ 

ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

ηήξημε: 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 ΣΔΤΓ 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.  

Δπηζεκαίλεηαη 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.  

Δθόζνλ 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 ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή 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: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ 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 

(«απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxxi: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 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 

[……] 
 

Δάλ 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: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ 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 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 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 ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

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 όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν 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 δειώζεηο 

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

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

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη 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 Σππνπνηεκέλνπ 

Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο 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 642/2017 

 

Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο: 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

 

   ΠΔΡΓΑΛΗΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 1.  ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 
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2. ΓΚΗΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 

 

 

3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ – ΛΑΦΑΝΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

 

4. 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.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη 

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

ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

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

ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη 

νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

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 ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.‖ 

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.  

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 
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δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο 

πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  

πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

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 ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ 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 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. 
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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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