
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      ΟΤΦΛΙ, 30-07-2018 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΧΣ.:  7295 

ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ    

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο Γήμορ Σοςθλίος θα διενεπγήζει ςνοπηικό Γιαγωνιζμό, με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ 

και κπιηήπιο ηελικήρ επιλογήρ ηην πποζθοπά ηος ππομηθεςηή με ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή), για ηην 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΧΝ  - ΔΣΟΙΜΟΤ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ  - ΥΡΧΜΑΣΧΝ – ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ (ΘΔΡΜΟΤ) ΓΙΑ ΣΗ Γ.Δ. 

ΟΤΦΛΙΟΤ 2018», ζςνολικού πποϋπολογιζμού 69.993.04€ (με ηο Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Γιαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηο Γημοηικό Καηάζηημα ηος Γήμος οςθλίος (Βαρ. 

Γεωπγίος 180 – 68400 οςθλί), ζηιρ 13-08-2018 και ώπα 9:30-10:00π.μ. (λήξη παπάδοζηρ 

πποζθοπών) 

Σηο Γιαγυνιζμό μποπούν να ζςμμεηάζσοςν Έλληνερ πολίηερ, αλλοδαποί, νομικά ππόζυπα, 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, Σςνεηαιπιζμοί, Δνώζειρ Ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά 

και Κοινοππαξίερ Ππομηθεςηών. 

Οι πποζθοπέρ να έσοςν ζςνηασθεί ζηην ελληνική γλώζζα. 

Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να λάβοςν γνώζη ηυν ζηοισείυν ηος Γιαγυνιζμού και ηυν 

Τεσνικών Πποδιαγπαθών ηηρ Μελέηηρ, όλερ ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ ζηην Τεσνική 

Υπηπεζία ηος Γήμος Σοςθλίος, επί ηηρ οδού Βαρ. Γευπγίος 180, 68400 Σοςθλί, ηηλ 

2554350130-131-135. 

Η Γιακήπςξη και η Πεπίλητή ηηρ, καθώρ και οι Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ μελέηηρ, θα 

δημοζιεςηούν και ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Γήμος Σοςθλίος, ζηη δ/νζη www.soufli.gr. 

Ο ανυηέπυ Γιαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν. 

3463/2006 «Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν», (ΦΔΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., και 

ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 3852/2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ & ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» (ΦΔΚ 87/7-6-2010, Τεύσορ Α).  

 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

http://www.soufli.gr/
ΑΔΑ: Ψ064Ω15-6ΤΜ
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ  - 

ΕΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ  - ΦΡΩΜΑΣΩΝ – ΑΥΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ (ΘΕΡΜΟΤ) ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε. 
ΟΤΥΛΙΟΤ 2018  

  
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
  
 

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι 
 
  
 

τη με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογό αναδόχου για την εκτϋλεςη τησ προμόθειασ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ  - ΕΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ  - 
ΦΡΩΜΑΣΩΝ – ΑΥΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ (ΘΕΡΜΟΤ) ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε. ΟΤΥΛΙΟΤ 2018 

 
Προώπολογιςμού 69.993,04Ευρώ (με Υ.Π.Α. 24 %), 

 
  
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδύωσ των ϊρθρων 116 και 117 καθώσ και του  
Ν.4497/2017 (Α’ 171)  
β) τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 του Ν.3463/2006,   
γ) την υπ’ αριθ. 232/2018 απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ με την οπούα διατϋθηκε η πύςτωςη 
(απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ), αποφαςύςτηκε η διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την 
εκτϋλεςη τησ προμόθειασ, εγκρύθηκαν οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ αριθμ. 63/2018 μελϋτησ και 
καθορύςτηκαν οι όροι του διαγωνιςμού.  
ζ) το Σεκμηριωμϋνο Αύτημα αριθμ. 7017/2018 και την απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ, για την ύπαρξη 
διαθϋςιμου ποςού   
η) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και   

 
 

καλεύ 
 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 
διενϋργειασ τησ ανωτϋρω προμόθειασ.  
 
  





Άρθρο 1: Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ  
Οδόσ: Βασ. Γεωργύου 180   
Σαχ.Κωδ.: 68400   
Σηλ.: 2554350100  
Telefax: 2554350113  
E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr  
Ιςτοςελύδα: www.soufli.gr  
 
 Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτο Δημαρχεύο ουφλύου (αύθουςα Δημοτικού υμβουλύου), οδόσ Βασ. 
Γεωργύου 180, την 13η ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2018 ημϋρα Δευτϋρα και ώρα από 9:30 (ώρα ϋναρξησ του 
διαγωνιςμού) ϋωσ 10:00 (ώρα λόξησ υποβολόσ των προςφορών), ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ  
Διαγωνιςμού.  
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό 
εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ/υπηρεςύασ, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο.  
 
Άρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών   
1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα:  
α) η περύληψη διακόρυξησ,  
β) η παρούςα διακόρυξη,  
γ) το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
κϊτω των ορύων των οδηγιών, το οπούο εγκρύθηκε με την υπ'αριθ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016).  
δ) οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που περιλαμβϊνονται ςτην αριθμ. 63/2018 μελϋτη    
ε) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα 
αρχό επύ όλων των ανωτϋρω.  
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο τησ διακόρυξησ και ςτα ςυμβατικϊ 
τεύχη του διαγωνιςμού μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Δόμου και ςτην ηλεκτρονικό δ/νςη www.soufli.gr, 
από όπου μπορούν να τα Προμηθεύονται δωρεϊν και ςτο Κεντρικό Μητρώο Ηλεκτρονικών υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ).   
Η περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.3861/2010 (ΥΕΚ112/Α/13-7-
2010), αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 
και ςτον πύνακα ανακοινώςεων του Δόμου. Περύληψη τησ παρούςασ διακόρυξησ δημοςιεύθηκε ςε μύα 
τοπικό εφημερύδα (Ν. 4469/2017, ΥΕΚ 62/03-05-2017).    
 
Άρθρο 3: Αντικεύμενο του διαγωνιςμού  
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορϊ ςτην προμόθεια υλικών ςυντόρηςησ & επιςκευόσ κτιρύων – ϋτοιμου 
ςκυροδϋματοσ – χρωμϊτων – αςφαλτομύγματοσ (θερμού) για τη Δ.Ε. ουφλύου 2018, όπωσ περιγρϊφεται 
ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα τησ παρούςασ. Κοινό λεξιλόγιο  
για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ : CPV 44111000-1, οικοδομικϊ υλικϊ, CPV 44114000-2 ςκυρόδεμα, CPV 
44111400-5 χρώματα και επενδύςεισ τούχων, CPV 44113620-7 ϊςφαλτοσ 
2. Κριτόριο κατακύρωςησ του αποτελϋςματοσ του διαγωνιςμού εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), ύςτερα από 
εξακρύβωςη ςυμφωνύασ των προςφερόμενων ειδών με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ.  
Ο κϊθε διαγωνιζόμενοσ ϋχει το δικαύωμα να υποβϊλλει προςφορϊ εύτε για το ςύνολο τησ προμόθειασ, 
εύτε για ϋνα από τα τμόματϊ τησ (Α, Β, Γ και Δ), ωςτόςο οφεύλει να υποβϊλει προςφορϊ για το 
ςύνολο των επιμϋρουσ ειδών του κϊθε τμόματοσ. Η προμόθεια για κϊθε τμόμα θεωρεύται ενιαύα και 
όποιοσ διαγωνιζόμενοσ υποβϊλει προςφορϊ για μϋροσ μόνο των ζητούμενων ειδών/ποςοτότων του 
τμόματοσ, η προςφορϊ του δεν θα γύνεται αποδεκτό.   
Από το Σ.Ε.Τ.Δ., το φϊκελο τησ τεχνικόσ και τον φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ θα πρϋπει να 
προκύπτει με ςαφόνεια για ποια τμόματα τησ προμόθειασ υποβϊλλεται προςφορϊ. Η Τπηρεςύα μπορεύ 





να κατακυρώςει το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού εύτε ςε ϋνα εύτε ςε περιςςότερουσ προμηθευτϋσ (ανϊ 
τμόμα), με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) ανϊ τμόμα, ύςτερα από εξακρύβωςη ςυμφωνύασ των 
προςφερόμενων ειδών με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ.  
Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ δύδεται ςτα ϋγγραφα 
τησ τεχνικόσ περιγραφόσ, τεχνικών προδιαγραφών και αναλυτικού προώπολογιςμού τησ παρούςασ 
διακόρυξησ.   
3. Επιςημαύνεται ότι, για λόγουσ διαφϊνειασ και ύςησ μεταχεύριςησ αυτών που ςυμμετϋχουν ςτον 
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ δεν πρϋπει να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ 
κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςόσ τησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4 του ϊρθρο 132 του Ν.4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν.4412/2016.  
 
Άρθρο 4: Προώπολογιςμόσ τησ ςύμβαςησ  
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςε 69.993,04 ευρώ και αναλύεται ςε:   
Καθαρό αξύα: 56.446,00€  

Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (24%): 13.547,04€   

Και ςυγκεκριμϋνα ανϊ τμόματα:   

ΣΜΗΜΑ Α (Κ.Α 30.6661.001, 70.6661.001)  
  
ΤΝΟΛΟ 35.326,00 
Υ.Π.Α. 24% 8.478,24 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 43.804,24 
 
  
ΣΜΗΜΑ Β (Κ.Α 30.6661.001, 70.6661.001)   
 
ΤΝΟΛΟ 13.260,00 
Υ.Π.Α. 24% 3.182,40 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 16.442,40 
 
 ΣΜΗΜΑ Γ (Κ.Α 30.6661.001, 70.6661.001) 
  
ΤΝΟΛΟ 5.270,00 
Υ.Π.Α. 24% 1.264,80 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 6.534,80 
 
ΣΜΗΜΑ Δ (Κ.Α 30.6661.001) 
  
ΤΝΟΛΟ 2.590,00 
Υ.Π.Α. 24% 621,60 
ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ 3.211,60 
 
Άρθρο 5: Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ - Πληρωμό Αναδόχου  
1. Η παρούςα ςύμβαςη χρηματοδοτεύται από ύδιουσ πόρουσ και βαρύνει τον εγγεγραμμϋνο ςτον 
προώπολογιςμό του Δόμου ουφλύου για το ϋτοσ 2018  Κ.Α. 30.6661.001, 70.6661.001.     
2. Τπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται από τη νομοθεςύα, περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ 
ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 του Ν  
4013/2011.  
3. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει το Δόμο.   





4. Η πληρωμό του Αναδόχου γύνεται με την ϋκδοςη του ςχετικού χρηματικού εντϊλματοσ από τον ΟΣΑ, 
ύςτερα από την ςύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβόσ τησ προμόθειασ από την αρμόδια επιτροπό του 
Δόμου.   
 
 Άρθρο 6: Κριτόριο Ανϊθεςησ – Ανϊδειξη Αναδόχου  
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
αποκλειςτικϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό) όπωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα 86 του Ν.4412/2016.   
 
Άρθρο 7: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών – Σόποσ διενϋργειασ 
του διαγωνιςμού  
Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ παραλαβόσ των προςφορών ςτον διαγωνιςμό, ορύζεται η 13η 
Αυγούςτου 2018 ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 9:30 π.μ. Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 
10:00 π.μ. Μετϊ τη λόξη τησ παραλαβόσ προςφορών θα ξεκινόςει η διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ, ενώπιον 
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.   
Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα, η 
αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με 
απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ. Η απόφαςη αυτό αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου. Αν και 
ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών, μπορεύ να οριςθεύ και 
νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  
 
Άρθρο 8: Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ   
1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 7 εύτε (α) με κατϊθεςό 
τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με 
κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό 
κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα 
και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 7 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει 
ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε 
για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε 
ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ.   
2. Οι προςφορϋσ εύναι ϋγγραφεσ και υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα:   
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
 
 

Προςφορϊ του ………….1. 
για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ  - ΕΣΟΙΜΟΤ 

ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ  - ΦΡΩΜΑΣΩΝ – ΑΥΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ (ΘΕΡΜΟΤ) ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε. ΟΤΥΛΙΟΤ 2018» 
με αναθϋτουςα αρχό το ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 13-08-2018 
 
 3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα:  
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 9.   
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα τεχνικϊ 
ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 9.  
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα 
οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 9.  

                                                
1
τοιχεύα προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα (ιδύωσ επωνυμύα, οδόσ, αριθμόσ, Σ.Κ., πόλη, τηλϋφωνο, fax και e-mail) και ςε 

περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων τα ςτοιχεύα όλων των μελών αυτόσ.  
 





Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου τησ 
παρ. 2.  
4. Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα 
και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α` 188).  
Σα δικαιολογητικϊ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε ξϋνη γλώςςα, γύνονται δεκτϊ εφόςον: ϋχουν μεταφραςθεύ και 
επικυρωθεύ από δικηγόρο κατϊ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων ό ϋχουν 
μεταφραςθεύ και επικυρωθεύ από την πρεςβεύα ό το προξενεύο τησ Ελλϊδασ ςτη χώρα προϋλευςησ του 
εγγρϊφου ό από την πρεςβεύα ό το προξενεύο τησ χώρασ αυτόσ ςτην Ελλϊδα ό ϋχουν μεταφραςθεύ και 
επικυρωθεύ από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του Τπουργεύου Εξωτερικών ό από ορκωτούσ μεταφραςτϋσ 
του Ν 3712/2008 ό από πτυχιούχουσ μεταφραςτϋσ του Ιονύου Πανεπιςτημύου.  
5. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του ϊρθρου 7 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην Επιτροπό 
Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 11.  
6. Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 
πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ) και τισ 
απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ.  
7. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών.  
8. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε 
από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ 
εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 
ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.  
 
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακϋλου προςφορϊσ  
Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα:  
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»  
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
 
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:  
(α). Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει:   
1.Συποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ): Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού 
φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ παρ. 4 του ϊρθρου 79 ν. 
4412/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ, όπωσ εγκρύθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 
Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016) ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο 
εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:  
-  δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ και πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 13 τησ 
παρούςασ,   
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.  
Τπογεγραμμϋνο κατϊ περύπτωςη από το φυςικό πρόςωπο ό από το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού 
προςώπου και ςφραγιςμϋνο από τον οικονομικό φορϋα.  
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το τυποποιημϋνο ϋντυπο 
(ΣΕΤΔ) υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  
 
2.Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπό τουσ, 
εξουςιοδότηςη εκπροςώπηςησ, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ.   
 





(β). Ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» (ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ), περιϋχει τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ :  
- Τπεύθυνη δόλωςη ότι τα προςφερόμενα εύδη εύναι πλόρωσ εναρμονιςμϋνα με τισ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ.    
Η τεχνικό προςφορϊ εύναι υπογεγραμμϋνη κατϊ περύπτωςη από το φυςικό πρόςωπο ό από το νόμιμο 
εκπρόςωπο του νομικού προςώπου και ςφραγιςμϋνη από τον οικονομικό φορϋα.   
 
(γ). Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με 
όςα προβλϋπονται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (δηλ. θα περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το ϋντυπο τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ – η τιμό ςε ευρώ –υπογεγραμμϋνο και ςφραγιςμϋνο από τον οικονομικό φορϋα).   
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από 
όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτηµϋνο 
µε ςυµβολαιογραφικό πρϊξη.  
 
Άρθρο 10: ύςτημα υποβολόσ οικονομικών προςφορών  
1. Η τιμό του προσ προμόθεια υλικού δύνεται ανϊ μονϊδα, όπωσ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.  
2. Η προςφερόμενη τιμό δύνεται ςε ευρώ  
3. Κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα οικονομικό προςφορϊ.  
4. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  
5. Δεν επιτρϋπεται η υποβολό αντιπροςφορών.  
 
Άρθρο 11: Παραλαβό προςφορών – τϊδια αποςφρϊγιςησ αξιολόγηςησ – Κατακύρωςη   
1. Παραλαβή και εξέταςη των φακέλων προςφοράσ   
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην 
Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από 
την ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 7 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ και μετϊ 
την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του 
πλόθουσ των προςελθόντων ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται 
επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών τησ ώρασ και 
μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ.  
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ το ϊρθρο 8 τησ παρούςασ 
(ςημειώνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα υποβολόσ 
και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε καταφατικό 
περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να 
τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ 
κώλυμα για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ.  
β) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 7. Η αποςφρϊγιςη διενεργεύται δημόςια, παρουςύα των 
προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ, οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των 
λοιπών ςυμμετεχόντων ςτη διαδικαςύα και των ςτοιχεύων που υποβλόθηκαν από αυτούσ, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016.  
 
2. Στάδια αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορών   
α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ 
και ο φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, μονογρϊφονται δε και ςφραγύζονται από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτό και η τεχνικό προςφορϊ, 
ανϊ φύλλο. Η Επιτροπό Διαγωνιςμού καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα 
υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο 
υπογρϊφεται από τα μϋλη του οργϊνου. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, 
αλλϊ μονογρϊφονται και ςφραγύζονται από το παραπϊνω όργανο και τοποθετούνται ςε ϋνα νϋο φϊκελο 
ο οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται και υπογρϊφεται από το ύδιο όργανο και φυλϊςςεται, προκειμϋνου να  





αποςφραγιςθεύ ςε μεταγενϋςτερη ημερομηνύα και ώρα.  
β) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, 
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό για την αποδοχό ό την απόρριψη των 
τεχνικών προςφορών και τουσ λόγουσ αποκλειςμού τουσ.   
γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, μετϊ την 
ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, αποςφραγύζονται κατϊ την 
ημερομηνύα και ώρα που θα οριςθεύ από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και θα ανακοινωθεύ ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ και ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη τιμών, η οπούα καταχωρεύται ςε ςχετικό πρακτικό, 
μαζύ με τουσ λόγουσ απόρριψησ όςων προςφορών κρύνονται απορριπτϋεσ. Για όςεσ προςφορϋσ  
δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα προηγούμενα ωσ ϊνω ςτϊδια α' και β' οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ 
προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ επιςτρϋφονται.  
Η κατϊ τα ανωτϋρω αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών 
προςφορών και των οικονομικών προςφορών μπορούν να γύνουν ςε μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, κατϊ την 
κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.   
δ) Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του 
Δόμου, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ. Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ 
χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016.  
ε) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που 
υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα 
των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ.  
 
3. Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφή ςύμβαςησ  
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, 
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 
πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται ςτο 
ϊρθρο 14 τησ παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ 
παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, 
παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) 
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν.  
i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με 
το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 12, 13 και 14 τησ παρούςασ, ο προςωρινόσ 
ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 14, η 
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό για τη λόψη 
απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ 
εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ.  
β) Η Οικονομικό Επιτροπό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 
ϊρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.  
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό 
ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. 
Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ μπορούν να λϊβουν γνώςη των δικαιολογητικών του 
προςωρινού αναδόχου.  





γ) Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ και από τισ 
αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα 
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 16 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα 
ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν  
εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ των ϊρθρων 12, 13 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του 
ϊρθρου 14, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει 
ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερών από 
την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη 
εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.  
δ) Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να 
υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για 
την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.  
 
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό  
1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:  
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 
Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και   
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 
διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  
2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 του 
Ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για 
την υποβολό προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει 
να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη 
(πχ κοινοπραξύα).  
3. Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.  
 
Άρθρο 13: Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ (ϊρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016)  
Για κϊθε προςφϋρων που ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμό θα πρϋπει να μην ςυντρϋχουν οι λόγοι 
αποκλειςμού 1 και να πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ 2-5, δηλαδό:  
1. Να μην υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ:  
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην 
οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 
τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 
192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του 
οικονομικού φορϋα,  
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  





ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό  
νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, 
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ  
15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο ςε βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.  
Η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ιδύωσ:  
αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ,  
ββ) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα ςύμβουλο καθώσ και όλα τα μϋλη του 
Διοικητικού υμβουλύου.  
γγ) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών όλα τα μϋλη του Δ..  
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε 
πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.   
2. Να ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ ςύμφωνα με την ιςχύουςα Ελληνικό νομοθεςύα (αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό 
ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα), ό ςύμφωνα με τη νομοθεςύα τησ χώρασ ςτην οπούα εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ και να μην του ϋχει επιβληθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ. Οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο 
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη (αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την 
εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα). Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ 
του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.  
3. Να ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό των φόρων, ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα Ελληνικό νομοθεςύα (αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 
Ελλϊδα) ό ςύμφωνα με τη νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοσ.  
4. Να μην ϋχει διαπρϊξει παρϊπτωμα ό αδύκημα για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το 
δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ.   
5. Να διαθϋτει την απαιτούμενη καταλληλόλητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του 
δραςτηριότητασ, δηλαδό εγγραφό ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτη 
χώρα εγκατϊςταςόσ του (για την Ελλϊδα εύναι το Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό Επιμελητόριο). 
Από το εν λόγω πιςτοποιητικό θα πρϋπει να προκύπτει η εγγραφό του ςτο εν λόγω μητρώο και το 
αντικεύμενο τησ δραςτηριότητϊσ του, ςχετικό με αυτό τησ παρούςασ ςύμβαςησ.   
6. Να μην ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ, κυρώςεισ που ϋχουν αποκτόςει 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ και αφορούν ςε: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ  
νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β 266), 
όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ 
από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ ό ββ) δύο πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ 
όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν 
την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ 
(Ν.4488/2017, ϊρθρο 39, παρ.Α1).       
 





- Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1, 2, 3, 4 και 6.  
Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα 
ςύναψησ δημοςύων (διαγωνιςμό).  
 
Άρθρο 14: Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ2 (Αποδεικτικϊ μϋςα)  
1. Δικαιολογητικϊ  
Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον 
οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα 
(10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ, ότοι τα  
δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται παρακϊτω ςτο παρών ϊρθρο. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ (δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ) θα πρϋπει να φϋρουν 
ημερομηνύα ϋκδοςησ προγενϋςτερη ό ϋωσ και τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ και ςε περύπτωςη λόξησ τησ ιςχύοσ τουσ, θα πρϋπει να προςκομύζονται και 
επικαιροποιημϋνα δικαιολογητικϊ. (Για το απόςπαςμα ποινικού μητρώου προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ 
τριών μηνών. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ των ϋξι μηνών που  
προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για 
αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ των ϋξι μηνών που 
προηγούνται τησ ημερομηνύασ του ϊρθρου 7).   
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.  
 
Αν μετϊ την αποςφρϊγιςη και κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν 
προςκομιςθεύ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό 
ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ  
ϋγγραφησ, ειδοπούηςόσ του. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ αιτιολογημϋνα να παρατεύνει την ωσ ϊνω 
προθεςμύα κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.   

                                                
2 χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ 
δημοςύων ςυμβϊςεων διευκρινύζονται τα εξόσ:  
1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των ακριβών αντιγρϊφων των δημοςύων 
εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ  
παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014. ημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ 
ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη υποβολόσ 
κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων.  
2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων  
Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό 
την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα από την αρμόδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). ημειώνεται ότι δεν 
θύγονται και εξακολουθούν να ιςχύουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη 
(APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ύμβαςη τησ Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ (βλ.  
και ςημεύο 6.2.)  
3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα  
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν 
θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα  
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον 
υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ.  

 
 





Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν.  
 
 Η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου απορρύπτεται και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ 
τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν:  κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα 
ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Σ.Ε.Τ.Δ., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο  
χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα των παραπϊνω δικαιολογητικών ό από τα 
δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ.  
   
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπό του Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ.   
 
2.   Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 13  
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 13 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  
α. για την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 13 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου (ποινικού 
μητρώου) ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό 
αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα του τελευταύου εδαφύου τησ 
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 13.  
            Για να νομικϊ πρόςωπα υπόχρεοι ςτην προςκόμιςη ποινικού μητρώου εύναι:   
-       οι διαχειριςτϋσ των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),  
-       οι διαχειριςτϋσ των εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (ΕΠΕ),   
-       ο διευθύνων ςύμβουλοσ καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου των ανωνύμων 
εταιρειών (ΑΕ),  
-       ο πρόεδροσ και τα μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου των ςυνεταιριςμών,  
-       ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη οι νόμιμοι εκπρόςωποι του νομικού προςώπου.  
ε περύπτωςη αλλοδαπών νομικών προςώπων, η ανωτϋρω υποχρϋωςη αφορϊ ςτα φυςικϊ πρόςωπα 
που ϋχουν τισ αντύςτοιχεσ ιδιότητεσ κατϊ τη νομοθεςύα από την οπούα διϋπονται.  
Εϊν από το υποβληθϋν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το εύδοσ του αδικόματοσ για το οπούο 
καταδικϊςθηκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβϊλλεται από αυτόν υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν 
1599/86 ό του τύπου που προβλϋπει η νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του, όπου αναφϋρονται με 
ςαφόνεια τα αδικόματα αυτϊ. Η επιτροπό του διαγωνιςμού μπορεύ ςε κϊθε περύπτωςη να ζητόςει από 
τον ενδιαφερόμενο να προςκομύςει αντύγραφα των καταδικαςτικών αποφϊςεων.  
 
Προκειμϋνου για την αυτεπϊγγελτη αναζότηςη του ποινικού μητρώου του προςωρινού αναδόχου από 
την υπηρεςύα διενϋργειασ τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, υποβϊλλεται Τπεύθυνη Δόλωςη (θεωρημϋνη 
για το γνόςιο τησ υπογραφόσ).   
β. για την παρϊγραφο 2 και 3 του ϊρθρου 13: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού 
φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του 
κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  
Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ εύναι:  
(i) φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών για τον οικονομικό φορϋα,  
(ιι) αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από την αρμόδια κατϊ περύπτωςη Αρχό και αφορϊ τόςο 
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.  
Διευκρινύζεται ότι το πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ:  
-  αφορϊ και τουσ φορεύσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ και όχι μόνο τουσ οργανιςμούσ κύριασ αςφϊλιςησ,   





- αφορϊ όλουσ τουσ απαςχολούμενουσ ςτην επιχεύρηςη, με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ, που εύναι 
αςφαλιςμϋνοι ςε οποιονδόποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,   
-  ςε περύπτωςη ατομικών επιχειρόςεων, αφορϊ και όςουσ εύναι αςφαλιςμϋνοι ωσ εργοδότεσ ό ελεύθεροι 
επαγγελματύεσ ςε αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ,  
-  ςε περύπτωςη εταιρειών (νομικών προςώπων), αφορϊ την ύδια την εταιρεύα (το νομικό πρόςωπο) και 
όχι τα φυςικϊ πρόςωπα που τη διοικούν ό την εκπροςωπούν, εκτόσ αν αυτϊ ϋχουν εργαςιακό ςχϋςη με 
την εταιρεύα.  
Για τον ϋλεγχο των ανωτϋρω ςτοιχεύων, οι ενδιαφερόμενοι οφεύλουν να προςκομύςουν, μαζύ με το 
πιςτοποιητικό ό τα πιςτοποιητικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ, κατϊςταςη προςωπικού κατϊ 
ειδικότητα, ςτην οπούα θα φαύνονται οι αςφαλιςτικού φορεύσ όπου υπϊγεται κϊθε απαςχολούμενοσ. Η 
ακρύβεια των ςτοιχεύων τησ κατϊςταςησ θα βεβαιώνεται επύ του ςώματοσ αυτόσ από το νόμιμο 
εκπρόςωπο τησ επιχεύρηςησ.  
γ. αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α) και (β) τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό 
πιςτοποιητικϊ ό όπου τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 
και 2 του ϊρθρου 13, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, 
ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  
Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ 
δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 του ϊρθρου 13 τησ παρούςασ.  
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  
δ. για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και 
νόμιμησ εκπροςώπηςησ:  
Α) Για τα φυςικϊ πρόςωπα, φωτοαντύγραφο τησ ταυτότητασ ό ιςοδύναμου εγγρϊφου και όλων των 
μελών – εταύρων τησ ςυμμετϋχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρεύασ.  
(Β) Εφόςον ο διαγωνιζόμενοσ ϋχει τη μορφό νομικού προςώπου (εταιρεύασ), ςτα δικαιολογητικϊ 
ςυμμετοχόσ ςυμπεριλαμβϊνονται:  
-  Σα φύλλα των εφημερύδων τησ κυβϋρνηςησ (ΥΕΚ) ςτα οπούα δημοςιεύθηκαν το ιδρυτικό καταςτατικό 
και οι τυχόν τροποποιόςεισ του ό το τελευταύο κωδικοποιημϋνο καταςτατικό ό τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα 
από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εϊν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.  
-  Σο τελευταύο καταςτατικό καθώσ και οι τυχόν τροποποιόςεισ του, εϊν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.  
Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ 
των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ 
οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του 
οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου.   
Εϊν η προςφορϊ υπογρϊφεται από πρόςωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτϋρω ϋγγραφα ότι ϋχει την 
ιδιότητα του νομύμου εκπροςώπου τησ εταιρεύασ, πρϋπει να υποβληθούν τα ςτοιχεύα που αποδεικνύουν 
ότι ϋχει νομύμωσ εξουςιοδοτηθεύ ειδικϊ για το ςκοπό αυτό.   
Εϊν από τα ανωτϋρω καταςτατικϊ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα δεν προκύπτουν ευθϋωσ τα πρόςωπα που 
εκπροςωπούν την εταιρεύα και τη δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ, πρϋπει να προςκομύζονται τα 
ςτοιχεύα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ςτο διαγωνιςμό.  
ε. Πιςτοποιητικό εγγραφόσ ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται 
ςτη χώρα εγκατϊςταςόσ του (για την Ελλϊδα εύναι το Βιοτεχνικό ό Εμπορικό ό Βιομηχανικό 
Επιμελητόριο). Από το εν λόγω πιςτοποιητικό θα πρϋπει να προκύπτει η εγγραφό του ςτο εν λόγω 
μητρώο και το αντικεύμενο τησ δραςτηριότητϊσ του, ςχετικό με αυτό τησ παρούςασ ςύμβαςησ (Επειδό 
το δικαιολογητικό αυτό προςκομύζεται ςτο φϊκελο Σεχνικόσ Προςφορϊσ, δεν κρύνεται απαραύτητη η εκ 
νϋου προςκόμιςη του ςτο φϊκελο των δικαιολογητικών παραλαβόσ).   
ςτ. Ένορκη βεβαύωςη Ειρηνοδικεύου, για την απόδειξη ότι ο οικονομικόσ φορϋασ δεν εμπύπτει ςε 
καμύα από τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ κυρώςεισ που ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και 





δεςμευτικό ιςχύ και αφορούν ςε: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ 
όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που 
χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β 266), όπωσ εκϊςτοτε 
ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) 
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ ό ββ) δύο πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του 
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη 
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ (ώμα Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ ΕΞ/337085/2017/10031/15.12.2017, Ε/334130/2017/10001/13.12.2017, ΕΞ 
12161/2018/10001/12.01.2018, παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016).   
 
Άρθρο 15: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών  
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 
ϊρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διϊςτημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών.  
 
Άρθρο 16: Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ   
1. Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α.  
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϋσ από την υπηρεςύα, πρϋπει 
να περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα κατωτϋρω αναφερόμενα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το 
ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού 
φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω 
για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη 
κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα 
ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα 
λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ (ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ ορύζεται μϋχρι την επιςτροφό 
τησ), ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ εγγύηςησ 
ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο 
απευθύνεται, ια) τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ  
2. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - 
μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα 
με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - 
Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη 
ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ 
χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη  
διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.  
3. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ 
παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.  
4. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  
 
 Άρθρο 17: Ενςτϊςεισ   
Κατϊ των πρϊξεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ χωρεύ ϋνςταςη. Η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) 
ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα.  
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα 
από γνώμη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ 
ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού 
ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με 
πρϊξη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.  





Κατϊ τησ διακόρυξησ ό λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ του ϊρθρου 2 τησ παρούςασ, χωρεύ ϋνςταςη η 
οπούα υποβϊλλεται ςτην Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. Επύ τησ ϋνςταςησ αποφαςύζει η Οικονομικό Επιτροπό 
του Δόμου, ύςτερα από γνώμη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) 
ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτό 
τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του 
Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο 
επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό.  
 
Άρθρο 18: Κόρυξη οικονομικού φορϋα ϋκπτωτου – Κυρώςεισ  
Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει 
από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου, 
εφόςον δεν παραδώςει τισ ςυμβατικϋσ ώρεσ εργαςύασ, ανϊλογο ποςοςτό του ποςού δε τησ εγγυόςεωσ 
καταπύπτει υπϋρ του Δόμου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.    
Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να προςφύγει κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του τισ παραπϊνω 
κυρώςεισ, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη 
τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από 
γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτισ περιπτώςεισ β και δ τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 οργϊνου.   
 
Άρθρο 19: Γλώςςα διαδικαςύασ  
1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και προαιρετικϊ και ςε 
ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν 
ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  
2 Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.  
Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 
κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα3, και η 
μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ.4, εύτε 
από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του 
Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη  
χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.  
3 Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 
αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 
επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο 
ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη 
αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα 
περύ Δικηγόρων.  
4 Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα (αγγλικό), χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην 
ελληνικό.  
5 Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διευκολύνει την 
επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την αναθϋτουςα αρχό, με τον οριςμό και την παρουςύα 
διερμηνϋων.  
 
Άρθρο 20: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  

                                                
3 Εύτε από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε με την επύθεςη τησ ςφραγύδασ ‘’Apostile” ςύμφωνα με την 
ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώςτε να πιςτοποιεύται η γνηςιότητϊ τουσ.    
4
 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).    





Για τη δημοπρϊτηςη και την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω 
νομοθετημϊτων:  
- του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  
- του Ν. 4497/2017 (Α’ 171),  
- του Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - 
Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87/07.06.2010 τεύχοσ Α')  
- του Ν.4555/2018 (A133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιςη του θεςμικού πλαιςύου τησ Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ - Εμβϊθυνςη τησ Δημοκρατύασ - Ενύςχυςη τησ υμμετοχόσ - Βελτύωςη τησ οικονομικόσ και 
αναπτυξιακόσ λειτουργύασ των Ο.Σ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»] - Ρυθμύςεισ για τον εκςυγχρονιςμό 
του πλαιςύου οργϊνωςησ και λειτουργύασ των ΥΟΔΑ - Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαύα ϊςκηςη των αρμοδιοτότων ςχετικϊ με την απονομό ιθαγϋνειασ και την 
πολιτογρϊφηςη - Λοιπϋσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων» (ΥΕΚ 114/8.6.2006 τεύχοσ Α')  
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και 
Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,  
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο».  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…» .  
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ».  
- του ν. 4488/2017, ϊρθρο 39, παρ.Α1  
- οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ , καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ 
που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το 
ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και 
γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και 
εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. Νόμοι, ΠΔ και 
υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου 
τησ  
 
Άρθρο 21: ειρϊ ιςχύοσ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ  
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η υπηρεςύα εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται ωσ 
κατωτϋρω.   
- Η ςύμβαςη  
- Η παρούςα διακόρυξη  
- Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ   
 
Άρθρο 22: Παροχό διευκρινύςεων για τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ.   
 
Άρθρο 23: Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
Η υποβολό προςφορϊσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεύ τεκμόριο ότι ο διαγωνιζόμενοσ ϋχει λϊβει πλόρη 
γνώςη αυτόσ τησ διακόρυξησ και των λοιπών εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ και γνωρύζει πλόρωσ τισ ςυνθόκεσ 
εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ.  
 
 Άρθρο 24: Φρόνοσ, τόποσ και διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ  
Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ιςχύει από την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ και μϋχρι τισ 31-12-2018 δύναται 
όμωσ να παραταθεύ χρονικϊ εφόςον δεν ϋχουν εξαντληθεύ οι ποςότητεσ ό ο προώπολογιςμόσ για 





διϊςτημα μϋχρι τρεισ (3) το πολύ μόνεσ, ό και μϋχρι την ανακόρυξη νϋου μειοδότη και πϊντωσ όχι πϋραν 
του τριμόνου με τη ςύμφωνη γνώμη του προμηθευτό, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου. 

Οι δαπϊνεσ τησ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ, αρχικόσ και τυχόν επαναληπτικόσ, θα καταβϊλλονται ςε 
κϊθε περύπτωςη από τον προμηθευτό που ανακηρύχθηκε ανϊδοχοσ με τη διαδικαςύα. 
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1.Σεκμηπίωζη ηηρ ζκοπιμόηηηαρ ςλοποίηζηρ ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ησλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. νπθιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα ην έηνο 2018. Λφγσ ηεο παιαηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θηηξίσλ, γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ παιηψλ πιηθψλ θαη γηα ηνλ θαιισπηζκφ ηνπο. 

 

2. Πεπιγπαθή ανηικειμένος ζύμβαζηρ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή 

ησλ θηηξίσλ ηεο Γ.Δ. νπθιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα ην έηνο 2018. Σα πιηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ επηζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ (γήπεδν ηέληο, 

Ίδξπκα Νεφηεηαο, δεκνηηθά θηίξηα, πεδνδξφκηα, δξφκνη, ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο), πνπ αλήθνπλ ζηε 

Γ.Δ. νπθιίνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2018. 

 

3. Σεσνική πεπιγπαθή  

 

Υλικά ζσνηήρηζης και επιζκεσής κηιρίων 

Οη 6κεηξ. πάζζαινη θαη ε ζίηα ηέλληο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην γήπεδν ηέλληο πνπ βξίζθεηαη ζην 

νπθιί.  

 

Σν πιαθάδ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα εμέδξα γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ. 

 

Οη ζθαισζηέο θαη ηα καδέξηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ γηα δηάθνξεο εξγαζίεο 

επηζθεπήο & ζπληήξεζεο ζε δεκνηηθά θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηε Γ.Δ. νπθιίνπ. 
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Σα  ηνχβια θαη ε πειεθεηή μπιεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θακκέλνπ ζπίηηνπ δεκφηε 

νπθιίνπ θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίνπ Σδίβξε. 

 

Οη ζηδεξνπάζζαινη θαη ε πιεθηή ζίηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο πεξηθξάμεηο ησλ παηδηθψλ ραξψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηε Γ.Δ. νπθιίνπ. 

 

Ζ ηζηκεληνζαλίδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην γήπεδν ηέλληο πνπ βξίζθεηαη ζην νπθιί θαη γηα ην ρψξν 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ νπθιίνπ. 

 

Ζ θφιια πιαθηδίσλ θαη ηα πιαθάθηα ηνίρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε Μαζεηηθή Δζηία νπθιίνπ. 

 

Σν θξάζπεδν πεδνδξνκίνπ, νη πιάθεο καξκάξνπ γηα πεδνδξφκην θαη νη πιάθεο πεδνδξνκίνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπληήξεζε πεδνδξνκίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην νπθιί θαη ζηελ Κνξλνθσιηά. 

 

Ζ άκκνο, ηα ζαθηά αζβέζηε, νη γπςνζαλίδεο, ην επηζθεπαζηηθφ θνλίακα, ν έηνηκνο ζνβάο κηαο 

ζηξψζεο, ηα θεξακίδηα, ην ιεπθφ ηζηκέλην θαη ην κάπξν ηζηκέλην ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δεκνηηθφ 

παιαίν θηίξην ηεο Γ.Ο.Τ. νπθιίνπ, ζην Ίδξπκα Νεφηεηαο νπθιίνπ, γηα ηηο ζπληεξήζεηο πεδνδξνκίσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηε Γ.Δ. νπθιίνπ, ζην δεκνηηθφ θηίξην ηνπ παιηνχ 1
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ νπθιίνπ 

θαη ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ νπθιίνπ. 

 

 Έηοιμο Σκσρόδεμα 

Σν ζθπξφδεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην Ίδξπκα Νεφηεηαο νπθιίνπ, ζην γήπεδν ηέλληο θαη γηα 

κπαιψκαηα ζε δξφκνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε Γ.Δ. νπθιίνπ. 

 

Χρώμαηα 

Σα ρξψκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην Ίδξπκα Νεφηεηαο νπθιίνπ, ζην 1
ν
 δεκνηηθφ ζρνιείν, ζην 

θιεηζηφ γήπεδν θαη ζην θηίξην ηνπ παιηνχ 1
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ νπθιίνπ. 

 

Αζθαληός 

Ζ άζθαιηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπληήξεζε δξφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Γ.Δ. νπθιίνπ. 

 

 

3.Νομοθεηικό πλαίζιο 

 

Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ Ν.3463/2006, 

θαζψο θαη κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο κε απεπζείαο αλάζεζε. Ζ παξαγγειία ησλ 

πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δχλαηαη λα γίλεη ζπλνιηθά ή ηκεκαηηθά θαη ηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

κειέηε ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη 

αλάγθε. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνκεζεπηεί ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε είηε ζε είδνο είηε ζε πνζφηεηα, εθφζνλ δελ πξνθχςνπλ αληίζηνηρεο αλάγθεο. 



4. Πποϋπολογιζμόρ 

 

Ζ δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε γηα ην 2018 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

69.993,04€ θαη ζα θαιπθζεί απφ ΑΣΑ θαη απφ ρξεκαηνδφηεζε ΤΠΔ.Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., απφ ζρεηηθή 

πίζησζε πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ 2018 ζηνπο Κ.Α. 30.6661.001 θαη 

70.6661.001.  

 

νπθιί,  29/06/2018 
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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ   Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ   

 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο απαιιαγκέλα απφ βιαπηηθέο νπζίεο, αλζεθηηθά 

ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 

Σα αδξαλή πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, ζθιεξά, πγηή θαη αλζεθηηθά. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ 

θπηηθέο ή άιιεο πάζεο θχζεσο μέλεο πξνζκίμεηο, φπσο ρψκαηα, ζβψινπο αξγηιίνπ θιπ., θαζψο θαη 

απφ επηθαιχςεηο νπνηαζδήπνηε θχζεσο (ηδηαίηεξα αξγηινχρα). Δπίζεο ηα αδξαλή πιηθά δελ πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ πιαθνεηδή, απνζαξζξσκέλα ή ζρηζηνιηζηθά ηεκάρηα.   

 

Αζβέζηεο ζε πνιηφ, πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ ≤70% θαη ≥45% θνιιψδεο πθήο ρσξίο μέλεο πξνζκίμεηο 

θαη μεξά άιαηα αζβεζηίνπ. Ο πνιηφο ηνπ αζβέζηε πξέπεη λα είλαη θαιά ζβεζκέλνο θαη σξηκαζκέλνο 

(ηνπιάρηζηνλ επί 16 ψξεο) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ πξνκεζεπηή, ζχκθσλα κε ηα 

ειιεληθά πξφηππα. 

 

Πιάθεο καξκάξνπ γηα πεδνδξφκην δηαζηάζεσλ 30ρ50 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2.5εθ. ιεπθή ή ρξσκαηηζηή 

ιεία, κεγάιεο ζθιεξφηεηαο, ηεξάζηηαο κεραληθήο αληνρήο θαη  κεησκέλεο πδαηαπνξξνθεηηθφηεηαο κε 

επηηξέπνληαο ηελ πγξαζία λα ηνπο δηαπεξάζεη. Οη ηδηφηεηεο ηνπο επηηξέπνπλ λα κέλνπλ αλεπεξέαζηνη 

απφ παγεηφ, αλαιινίσηνη ζηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ξχπνπο θαη λα 

θέξνπλ πηζηνπνηεκέλεο ηδηφηεηεο θαη ζήκαλζε CE. 

 

Σζηκέλην ρξψκαηνο ιεπθφ ή γθξη ζπζθεπαζίαο ζε ζαθηά ησλ 50kg, ηχπνπ Portland ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ 197 – 1:2000 

 

Όια ηα πιηθά θαη απηά πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ηδηαίηεξα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE 

θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ. 

 

 

νπθιί,  29/06/2018 
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Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 

 

ΣΜΗΜΑ Α ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

CPV 44111000-1 

      
Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 ΑΜΜΟ 50Κ ηεκάρην 50 25,00 1.250,00 

2 ΑΒΔΣΖ (αθνπιάθηα) ηεκάρην 400 2,00 800,00 

3 ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ m2 200 3,00 600,00 

4 ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΟ ΚΟΝΗΑΜΑ 25θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 23,00 2.300,00 

5 ΔΣΟΗΜΟ ΟΒΑ ΜΗΑ ΣΡΧΖ 25θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 6,25 625,00 

6 ΚΔΡΑΜΗΓΗΑ ηεκάρην 2000 0,55 1.100,00 

7 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 25θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 10,50 1.050,00 

8 ΚΡΑΠΔΓΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 100Υ15Υ30ΔΚ ηεκάρην 80 22,00 1.760,00 

9 ΜΑΓΔΡΗΑ 4m*0,25*0,5 ηεκάρην 30 25,00 750,00 

10 
ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞ. 
(ΜΑΚΑΕΗΑ & ΚΑΓΡΟΝΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
ΓΗΑΣΑΔΧΝ) 

m3 4 350,00 1.400,00 

11 
ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞ. 
(ΠΔΣΧΜΑ & ΠΖΥΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
ΓΗΑΣΑΔΧΝ) 

m3 5 300,00 1.500,00 

12 ΠΑΑΛΟΗ 6κεηξ. ηεκάρην 15 24,00 360,00 

13 ΠΛΑΚΑΕ m2 100 33,90 3.390,00 

14 ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΣΟΗΥΟΤ 20Υ20 ΛΔΤΚΑ m2 100 15,00 1.500,00 

15 
ΠΛΑΚΔ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΓΗΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟ 
30Υ50Υ2,5 

m2 80 50,00 4.000,00 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 

«Παποσή Τπηπεζιών ςνηήπηζηρ 

Ανελκςζηήπων και Έκδοζη 

Πιζηοποιηηικών Καλήρ και Αζθαλούρ 

Λειηοςπγίαρ» 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

«Ππομήθεια Τλικών ςνηήπηζηρ & 

Δπιζκεςήρ Κηιπίων-Έηοιμος 

κςποδέμαηορ-Υπωμάηων για ηη Γ.Δ. 

Οπθέα 2018» 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

«Ππομήθεια Τλικών ςνηήπηζηρ & 

Δπιζκεςήρ Κηιπίων-Έηοιμος 

κςποδέμαηορ-Υπωμάηων για ηη Γ.Δ. 

οςθλίος 2018» 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

«Ππομήθεια Τλικών ςνηήπηζηρ & 

Δπιζκεςήρ Κηιπίων-Έηοιμος 

κςποδέμαηορ-Υπωμάηων-

Αζθαληομίγμαηορ (Θεπμού) για ηη Γ.Δ. 

οςθλίος 2018» 

 



16 ΠΛΑΚΔ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 50Υ50  m2 180 10,70 1.926,00 

17 ΚΑΛΧΗΔ 2κέηξ. κε ρηαζηέο ηεκάρην 33 120,00 3.960,00 

18 ΗΓΔΡΟΠΑΑΛΟΗ 2κεηξ. ηεκάρην 180 5,00 900,00 

19 ΗΣΑ ΠΛΔΚΣΖ 2κεηξ. m 250 1,80 450,00 

20 ΗΣΑ ΣΔΝΗ m2 250 2,50 625,00 

21 ΣΟΤΒΛΑ 20*20 ηεκάρην 400 0,70 280,00 

22 ΣΗΜΔΝΣΟ ΛΔΤΚΟ 50θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 10,50 1.050,00 

23 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ 50θηι. (ζαθί) ηεκάρην 400 6,00 2.400,00 

24 ΣΗΜΔΝΣΟΑΝΗΓΑ m2 150 9,00 1.350,00 

   
ΤΝΟΛΟ 35.326,00 

   
Φ.Π.Α. 24% 8.478,24 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 43.804,24 

 
 

ΣΜΗΜΑ Β ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

CPV 44114000-2 

      

Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 ΚΤΡΟΓΔΜΑ C16/20 m3 170 78,00 13.260,00 

   
ΤΝΟΛΟ  13.260,00 

   
Φ.Π.Α. 24% 3.182,40 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 16.442,40 

      
ΣΜΗΜΑ Γ ΥΡΩΜΑΣΑ 

CPV 44111400-5 

      

Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΠΛΑΣΗΚΟ 10L ΑΠΟΥΡΧΖ  ιίηξν 500 4,70 2.350,00 

2 ΠΛΑΣΗΚΟ 10L ΑΠΟΥΡΧΖ ιίηξν 380 4,00 1.520,00 

3 ΠΛΑΣΗΚΟ 10L ΛΔΤΚΟ  ιίηξν 400 3,50 1.400,00 

   
ΤΝΟΛΟ  5.270,00 



   
Φ.Π.Α. 24% 1.264,80 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 6.534,80 

      ΣΜΗΜΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) 

CPV 44113620-7 

      

Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑ ΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ηφλνο 35 74,00 2.590,00 

   
ΤΝΟΛΟ  2.590,00 

   
Φ.Π.Α. 24% 621,60 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.211,60 

      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Α      ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 35.326,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Β     ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  13.260,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Γ     ΥΡΩΜΑΣΑ  5.270,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Γ     ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) 2.590,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 56.446,00 

ΦΠΑ 24% 13.547,04 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 69.993,04 

 

Οη ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ζηελ ηηκή κνλάδνο 

πεξηιακβάλεηαη  ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή ηεο απνζήθεο 

θάζε θνξά.  

νπθιί,  29/06/2018 

 

     Θεσξήζεθε        

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερλ.Τπεξεζίαο  H πληάμαζα 

 

 

 

           Γνπξίδεο Αζαλάζηνο           Κνπξνπκηράθε Αλαζηαζία 

Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Αξραηνιφγνο                          ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ  

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

Απιθμ. Μελέηηρ : 63/29-06-2018 

Πποϋπολογιζμόρ : 69.993,04€ 

Κ.Α.   : 30.6661.001, 70.6661.001 

C.P.V.   : 44111000-1, 44114000-2,   

  44111400-5, 44113620-7 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 

Άπθπο 1ο 

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 

Ζ ζπγγξαθή απηή ηζρχεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παληφο είδνπο Γεκνηηθψλ πξνκεζεηψλ πνπ ε 

δαπάλε εθηέιεζεο ησλ,  βαξχλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 

Άπθπο 2ο 

Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ 

 

1) Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 

2) Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

3) Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 3536/2007 

 

Άπθπο 3ο 

Δγκύκλιοι-Πποδιαγπαθέρ 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ πξνκεζεηψλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ 

ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηεο  

εθηεινχκελεο πξνκήζεηαο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίσλ έξγσλ θαη 

Δκπνξίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Άπθπο 4ο 

Σα ζςμβαηικά ζηοισεία ηος έπγος καηά ζειπάν ιζσύορ είναι: 

 
 

1. πκθσλεηηθφ 

2. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

«Ππομήθεια Τλικών ςνηήπηζηρ & 

Δπιζκεςήρ Κηιπίων-Έηοιμος 

κςποδέμαηορ-Υπωμάηων-

Αζθαληομίγμαηορ (Θεπμού) για ηη Γ.Δ. 

οςθλίος 2018» 

 



3. Πξνυπνινγηζκφο θαη ηηκνιφγην πξνζθνξάο  

4. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

6. Σερληθή Πεξηγξαθή 

Άπθπο 5ο 

Πποθεζμία πεπαίωζηρ 

 

Ζ παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, δύναηαι να γίνει ζςνολικά και να ηοποθεηηθεί 

ζηιρ αποθήκερ ηος Γήμος ή ημημαηικά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη μέσπι ηιρ 31 Γεκεμβπίος 2018 ή μέσπι 

εξάνηληζηρ ηων ποζοηήηων ζε ππογενέζηεπο σπόνο.  

 

Άπθπο 6ο 

Φόποι, Σέλη, Κπαηήζειρ 

 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή 

θαηαξγεζνχλ πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη ή εθπίπηεη αληηζηνίρσο απφ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άπθπο 7ο 

Πληπωμέρ 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ έθδνζεο 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, κεηά ηελ έθδνζε ησλ 

ηηκνινγίσλ,  ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

παξαιαβήο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

 

νπθιί,  29/06/2018 

 

     Θεσξήζεθε        

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερλ.Τπεξεζίαο  H πληάμαζα 

 

 

 

           Γνπξίδεο Αζαλάζηνο           Κνπξνπκηράθε Αλαζηαζία 

Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο – Αξραηνιφγνο                          ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ   



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

Απιθμ. Μελέηηρ : 63/29-06-2018 

Πποϋπολογιζμόρ : 69.993,04€ 

Κ.Α.   : 30.6661.001, 70.6661.001 

C.P.V.   : 44111000-1, 44114000-2,   

  44111400-5, 44113620-7 

 

 

Δ Ν Σ Τ Π Ο  Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   

 

ΣΜΗΜΑ Α ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

CPV 44111000-1 

      
Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) ΤΝΟΛΟ (€) 

1 ΑΜΜΟ 50Κ ηεκάρην 50 
  

2 ΑΒΔΣΖ (αθνπιάθηα) ηεκάρην 400 
  

3 ΓΤΦΟΑΝΗΓΔ m2 200 
  

4 ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΟ ΚΟΝΗΑΜΑ 25θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 
  

5 ΔΣΟΗΜΟ ΟΒΑ ΜΗΑ ΣΡΧΖ 25θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 
  

6 ΚΔΡΑΜΗΓΗΑ ηεκάρην 2000 
  

7 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 25θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 
  

8 ΚΡΑΠΔΓΟ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 100Υ15Υ30ΔΚ ηεκάρην 80 
  

9 ΜΑΓΔΡΗΑ 4m*0,25*0,5 ηεκάρην 30 
  

10 
ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞ. 
(ΜΑΚΑΕΗΑ & ΚΑΓΡΟΝΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
ΓΗΑΣΑΔΧΝ) 

m3 4 
  

11 
ΞΤΛΔΗΑ ΠΔΛΔΚΖΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΞ. 
(ΠΔΣΧΜΑ & ΠΖΥΑΚΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
ΓΗΑΣΑΔΧΝ) 

m3 5 
  

12 ΠΑΑΛΟΗ 6κεηξ. ηεκάρην 15 
  

13 ΠΛΑΚΑΕ m2 100 
  

14 ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΣΟΗΥΟΤ 20Υ20 ΛΔΤΚΑ m2 100 
  

15 
ΠΛΑΚΔ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΓΗΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟ 
30Υ50Υ2,5 

m2 80 
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

«Ππομήθεια Τλικών ςνηήπηζηρ & 

Δπιζκεςήρ Κηιπίων-Έηοιμος 

κςποδέμαηορ-Υπωμάηων-

Αζθαληομίγμαηορ (Θεπμού) για ηη Γ.Δ. 
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16 ΠΛΑΚΔ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 50Υ50  m2 180 
  

17 ΚΑΛΧΗΔ 2κέηξ. κε ρηαζηέο ηεκάρην 33 
  

18 ΗΓΔΡΟΠΑΑΛΟΗ 2κεηξ. ηεκάρην 180 
  

19 ΗΣΑ ΠΛΔΚΣΖ 2κεηξ. m 250 
  

20 ΗΣΑ ΣΔΝΗ m2 250 
  

21 ΣΟΤΒΛΑ 20*20 ηεκάρην 400 
  

22 ΣΗΜΔΝΣΟ ΛΔΤΚΟ 50θηι. (ζαθί) ηεκάρην 100 
  

23 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ 50θηι. (ζαθί) ηεκάρην 400 
  

24 ΣΗΜΔΝΣΟΑΝΗΓΑ m2 150 
  

   
ΤΝΟΛΟ  

 

   
Φ.Π.Α. 24% 

 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 
 

ΣΜΗΜΑ Β ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

CPV 44114000-2 

      

Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) ΤΝΟΛΟ (€) 

1 ΚΤΡΟΓΔΜΑ C16/20 m3 170 
  

   
ΤΝΟΛΟ 

 

   
Φ.Π.Α. 24% 

 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

      ΟΜΑΓΑ Γ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) 

CPV 44113620-7 

      

Α/Α ΔΙΓΟ  ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ (€) ΤΝΟΛΟ (€) 

1 ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑ ΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ηφλνο 35 
  

   
ΤΝΟΛΟ  

 

   
Φ.Π.Α. 24% 

 

   
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 



      

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Α      ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Β     ΔΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Γ     ΥΡΩΜΑΣΑ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Γ     ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ (ΘΔΡΜΟ) 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
  

Ζκεξνκελία: …/…/2018 

Ο Πξνζθέξσλ 
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