
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                    ΟΤΦΛΙ, 12-06-2019 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ                    ΑΡ. ΠΡΩΣ.:  5464 

ΔΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ο Δήμοσ Σουφλίου θα διενεργήςει υνοπτικό Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 
4412/16, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτήριο τελικήσ επιλογήσ την προςφορά του προμηθευτή με 
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά μόνο βάςει τησ τιμήσ 
(χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεςία «ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΟΤΦΛΙΟΤ 
2019», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 73.997,00€ (με το Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί ςτο Δημοτικό Κατάςτημα του Δήμου ουφλίου (Βας. Γεωργίου 
180 – 68400 ουφλί), ςτισ 24/06/2019 και ώρα 9:30-10:00π.μ. (λήξη παράδοςησ προςφορών) 

Στο Διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν Ζλληνεσ πολίτεσ, αλλοδαποί, νομικά πρόςωπα, 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιριςμοί, Ενϊςεισ Προμηθευτϊν που υποβάλλουν κοινή προςφορά και 
Κοινοπραξίεσ Προμηθευτϊν. 

Οι προςφορζσ να ζχουν ςυνταχθεί ςτην ελληνική γλϊςςα. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςη των ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ και των Τεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν τησ Μελζτησ, όλεσ τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ ςτην Τεχνική Υπηρεςία του Δήμου 
Σουφλίου, επί τησ οδοφ Βασ. Γεωργίου 180, 68400 Σουφλί, τηλ 2554350130-1. 

Η Διακήρυξη και η Περίληψή τησ, καθϊσ και οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ μελζτησ, θα 
δημοςιευτοφν και ςτην επίςημη ιςτοςελίδα του Δήμου Σουφλίου, ςτη δ/νςη www.soufli.gr. 

Ο ανωτζρω Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 
3463/2006 «Κφρωςη του Κϊδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ & τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεφχοσ Α).  
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

http://www.soufli.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΣΗΩ15-2ΟΥ



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΩΝ   
ΝΟΜΟΣ ΔΒΡΟΥ      ΤΔΦΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Γ.Δ.  
ΓΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                  ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2019 
Αριθμός Μελέτης 28 / 2019 
Αρ. πρωτ.: 5465/12-06-2019 
Κ.Α : 30.6233.001 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ  

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η 

 
ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηε ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΟΤΦΛΙΟΤ 2019 γηα ην έηνο 2019 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ρακειφηεξε ηηκή. 

 
Πξνϋπνινγηζκνύ 73.997,00 Επξώ ( καδί κε ην Φ.Π.Α. 24 %), 

 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

 
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117 β) ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 4250/2014 θαη ηνπ Ν. 

4039/12 

 
β) Σν ππ’ αξηζκ. 5257/07-06-2019 (ΑΓΑΜ 19REQ005078124) πξσηνγελέο αίηεκα 

 

γ)ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 175/07-06-2019 (ΑΓΑ: ΧΑ1ΑΧ15-ΒΒΑ, 

ΑΓΑΜ 19REQ005082552) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη δηαηέζεθε ε πίζησζε 

73.997,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. 30.6233.001 «ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΟΤΦΛΙΟΤ 2019». 

 

δ)ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 

1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο 

αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 1. 

 

ε)ηελ ππ’ αξηζκ. 28/2019 κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ηεο Τπεξεζίαο 

 

ζη)ηελ ππ’ αξηζκ. 70/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 6Ν4ΔΧ15-

ΦΓΓ)  κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ν ηξφπνο αλάζεζεο θαη νη 

φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 
δ) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

 
θαιεί 

 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ. 





Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο 
 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ Οδφο: Βαο. Γεσξγίνπ 180 Σαρ.Κσδ.: 68400 
 

Σει.: 255435100 Telefax: 255350113 E-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr 
 

Ιζηνζειίδα: www.soufli.gr 
 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Δεκαξρείν νπθιίνπ (αίζνπζα  Δεκνηηθνύ  

πκβνπιίνπ),  νδφο Βαο. Γεσξγίνπ 180, ηελ 24-06-2019 εκέξα Δεπηέξα θαη 

ψξα απφ 9:30 (ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ) έσο 10:00 (ψξα ιήμεο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 

Δθφζνλ νη αλσηέξσ πξνκήζεηεο/ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ 

άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ 

αλάδνρν. 
 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ 
 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 
 

α) ε 5465/2019 παξνχζα δηαθήξπμε, 
 

β) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' 

αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). 
 

γ) ε αξηζκ. 28/2019 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

 

δ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 
 

 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Γήκνπ θαη ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε www.soufli.gr, απφ φπνπ κπνξνχλ λα ηα 

πξνκεζεχνληαη δσξεάλ θαη ζην Κεληξηθφ Μεηξψν Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ 

(ΚΗΜΓΗ). Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν 

(www.diavgeia.gov.gr ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13-

7-2010) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

Γηαδίθηπν: Πξφγξακκα Γηαχγεηα»), ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρηαθνχ 

Καηαζηήκαηνο θαη ζα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα (Ν. 4469/2017, ΦΔΚ 

62/Α/03.05.2017). 
 

Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ 
 

1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ζηε κίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ην θαζαξηζκφ ξεκάησλ – 

ρεηκάξξσλ θαη ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ζηάζηκσλ πδάησλ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη 

κεηαθνξά πιηθψλ επηθίλδπλσλ γηα θσηηά, γηα αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο, γηα ηε 

δηάηξεζε απαηηεηηθψλ πιηθψλ φπσο ηζηκέληνπ, βξάρνπ θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε 

δηαθφξσλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα θφξησζε θαη κεηαθνξά πιηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε 

http://www.soufli.gr,/




αγξνηηθψλ δξφκσλ θαη άιισλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηε δηακφξθσζε αγξνηηθψλ 

δξφκσλ ηνπ νξεηλνχ αγξνθηήκαηνο ΓΔ νπθιίνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ - ζπληήξεζε 

ησλ αληηππξηθψλ δσλψλ, γηα απνθαηαζηάζεηο ησλ βιαβψλ χδξεπζεο, γηα ζχλδεζε 

απνρεηεχζεσλ, γηα εθζθαθή θαηλνχξησλ παξνρψλ χδξεπζεο θαη γηα παξεκβάζεηο 

φπνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κεγάια κεραλήκαηα ηεο ΓΔ νπθιίνπ αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο.  

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ηεο ελ ιφγσ κίζζσζεο 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αξίζκ. 

28/2019 κειέηε. 

Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, κε ηνλ φξν φηη ην ίδην φρεκα δελ κπνξεί λα πξνζθέξεηαη γηα δχν ή 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο.  

 

1νο ηνκέαο: 

I.  Μεραληθφο εθζθαθέαο ηζρχνο 85 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα  

II.  Φνξησηήο κεραληθφο ηζρχνο 95 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα 

III.  Αλαηξεπφκελα θνξηεγά σθέιηκνπ θνξηίνπ  18 ηφλσλ θαη άλσ -  2 

απηνθίλεηα 

IV. Δθζθαθέαο κέρξη 3 tn κε ζθχξα – 1 κεράλεκα 

2νο ηνκέαο: 

I. Ιζνπεδσηήο (GREYDER) - 1 κεράλεκα 

3νο ηνκέαο 

I. Ιζνπεδσηήο (GREYDER) - 1 κεράλεκα 

4νο ηνκέαο: 

I. Φνξησηήο- εθζθαθέαο (ηχπνπ JCB) ηζρχνο 75 HP θαη άλσ  - 1 κεράλεκα 

 

1. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα 

κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 4: Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο 
 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 73.997,00 Επξώ θαη 

αλαιχεηαη ζε: 
 

Καζαξή αμία: 59.675,00€ Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 14.322,00€ 
 

1νο ΣΟΜΔΑ:  

Καζαξή αμία: 30.900,00€ 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 7.416,00€ 

πλνιηθή αμία: 38.316,00€ 

 

2νο ΣΟΜΔΑ:  

Καζαξή αμία: 10.800,00€ 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 2.592,00€ 

πλνιηθή αμία: 13.392,00€ 

 

3νο ΣΟΜΔΑ:  





Καζαξή αμία: 10.575,00€ 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 2.538,00€ 

πλνιηθή αμία: 13.113,00€ 

 

4νο ΣΟΜΔΑ:  

Καζαξή αμία: 9.800,00€ 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 2.352,00€ 

πλνιηθή αμία: 12.152,00€ 

 

 

Άξζξν 5: Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο - Πιεξσκή Αλαδόρνπ 
 

1. Η παξνχζα ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ θσδηθφ 30.6233.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ (ππ’ αξηζ. 175/2019 απφθαζε αλάιεςεο δαπάλεο) 

 

2. Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 

παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011. 

 

3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 

 

4. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ ζα  

εθδίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

ηνπ Ν.4412/2016. 
 

5. ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν 

θφξνη θαη βάξε. 
 

Άξζξν 6: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ 
 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά 

ηκήκα, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 7: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 

– Σόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
 

Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 24-06-2019 εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 9:30 π.κ. Ώξα 

ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Η απφθαζε 

απηή αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα 

εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 
 

Άξζξν 8: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 
 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 

είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε 





επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 

πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί 

ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα 

απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

 

2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
 

Πξνζθνξά ηνπ …………. (ηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηδίσο 

επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε 

έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ απηήο). 

 

γηα ηε «Μηζζώκαηα κεραλεκάησλ ηερληθώλ έξγσλ ΔΕ νπθιίνπ 2019» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ην ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 24-06-2019 
 

3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 
 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. 
 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

9. 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) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 9. 
 

Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 
 

4. 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). 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ: 

 

 έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ ή



 έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο 

Διιάδαο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ ή απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν 

ηεο ρψξαο απηήο ζηελ Διιάδα ή







 έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή απφ νξθσηνχο κεηαθξαζηέο ηνπ Ν 3712/2008 ή απφ 

πηπρηνχρνπο κεηαθξαζηέο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.



5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 

8. Η 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. 

 

Άξζξν 9: Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο 
 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 
 

(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: 
 

(α). Ο θάθεινο «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

λα πεξηέρεη: 
 

1.Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΕΤΔ): Καηά ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο 

ΔΑΑΓΗΤ, 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: 
 

- δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο θαη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα α ηνπ 

Μέξνπο IV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε 

ελόηεηα ηνπ Μέξνπο IV. 

  





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. 
 

Τπνγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ή απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν έληππν (ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη 

ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 

2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο εμήο: 
 

Α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ή ηζνδχλακνπ 

εγγξάθνπ θαη φισλ ησλ κειψλ – εηαίξσλ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ 

εηαηξείαο. 
 

(Β) Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ (εηαηξείαο), ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
 

- Σα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ην 

ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν 

θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ή ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Γ.Δ.Μ.Η., εάλ πξφθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
 

- Σν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ θαζψο θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, εάλ πξφθεηηαη 

γηα ΟΔ θαη ΔΔ. 
 

Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα φηη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά 

γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα 

πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, 

πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε 

ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ. 
 

3. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε 

αληηπξφζσπφ ηνπο, εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο. 
 

(β). Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» (ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), πεξηέρεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 34/2017 κειέηεο. 
 

- Αληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

απνδεηθλχεηαη  ε πξαγκαηηθή ηζρχο (ΗΡ).  

- Αληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θνξηεγνχ πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη 

ην σθέιηκν θνξηίν ηνπ αληίζηνηρα.  

- Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζε ηζρχ. 

- Αληίγξαθν ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο ή θνξηεγνχ 

 

(γ). Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (δει. ζα 





πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο – ε ηηκή ζε επξψ – 

ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα) 
 

Άξζξν 10: ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
 

1. Η ηηκή ηεο 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. Η 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. 

 

Άξζξν 11: Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – 

Καηαθύξσζε 
 

1. Παπαλαβή και εξέηαζη ηων θακέλων πποζθοπάρ 
 

α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα 

ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή 

ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η 

ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 

ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 
 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί 

πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν 

φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή 

θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη 

παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

β) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η 

απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

2. Σηάδια αποζθπάγιζηρ και αξιολόγηζηρ πποζθοπών 
 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η 





Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν 

νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 
 

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 ζα νξηζζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε 

ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' 

νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε 

κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 

δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 

(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε 

γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
 

3. Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών - Καηακύπωζη – Ππόζκληζη για 

ςπογπαθή ζύμβαζηρ 
 

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 

ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηεο 

παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη 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. 
 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη 

ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 





 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 

13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο. 

 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη 

φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ 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 είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

β) Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί 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, επί απνδείμεη. Όζνη 

ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

 

γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξoζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 

παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία 

ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ 

εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
 

δ) Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο 

δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 

Άξζξν 12: Δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 
 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 





 

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

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

ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 

κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

4 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί 

αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 

θνηλνπξαμία). 

 

3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 

 

Άξζξν 13: Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (άξζξα 73, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 
 

4412/2016) 
 

Γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα κελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 1 θαη λα πιεξνχηαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 2 έσο 

5, δειαδή: 

 

1. Να κελ 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 Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ 

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

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

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

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 

εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

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

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ 

L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

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

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

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 





ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

2. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή 

λνκνζεζία (αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (αλ ν 

πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα). Γελ 

απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 

3. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ 

θόξσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (αλ ν πξνζθέξσλ είλαη 

Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. 

 

4. Να κελ έρεη δηαπξάμεη παξάπησκα ή αδίθεκα γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε 

πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

 

5. Να δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, δειαδή εγγξαθή ζε έλα απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

(γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην) ή 

αλαγλσξηζκέλνπ ζσκαηίνπ ή αγξνηηθνχ ζπιιφγνπ ή δεκφζηα ππεξεζία. Απφ ην ελ 

ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζην ελ ιφγσ κεηξψν 

θαη ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζρεηηθφ κε απηφ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

 

6. Η 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 θαη 4. 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). 
 

 

 

 





 

 

Άξζξν 14: Δηθαηνινγεηηθά1 (Απνδεηθηηθά κέζα)  

 

1. Δηθαηνινγεηηθά 
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζηνλ 

νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο (05) πέληε εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα 

ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα πην θάησ αλαθεξφκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν 

(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 
 

Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο 

ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. Οη 

έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 

πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε 

ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά. 
 

2. Δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 13 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ 

κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. 
Γηα  λα  λνκηθά  πξφζσπα  ππφρξενη  ζηελ  πξνζθφκηζε  πνηληθνχ κεηξψνπ 

είλαη: 

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη 

                                                                 
1
 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ 

εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 
πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. 
εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. 
πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 
θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 
4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο 
ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα 
απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο 
πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. 
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή 
λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο. 

 





ΔΔ), 

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ), 

- ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΔ), 

- ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ 

νπνία δηέπνληαη. 
 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα 

ην νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86 ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Η 

επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 
 

β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 

εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.  

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά είλαη: 
 

(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα, (ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: 

- αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο 

νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο, 

- αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, 

- ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη 

σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, 

- ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία 

(ην λνκηθφ πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ 

εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη 

νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ ππάγεηαη θάζε απαζρνινχκελνο. Η αθξίβεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζα βεβαηψλεηαη επί ηνπ ζψκαηνο απηήο απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπηπιένλ δεηείηαη ε θαηάζεζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ζηελ νπνία ζα δειψλεη ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο 
 

γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ 

είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε 

ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4




ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 
 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα 

ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

 

δ. γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε .. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, 

δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην) ή αλαγλσξηζκέλνπ ζσκαηίνπ ή αγξνηηθνχ 

ζπιιφγνπ ή δεκφζηα ππεξεζία. Απφ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα 

πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζην ελ ιφγσ κεηξψν θαη ην αληηθείκελν ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ζρεηηθφ κε απηφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 15: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 
 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ, απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 16: Ελζηάζεηο 
 

Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο 

ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία 

απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

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

ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 

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

παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 





πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, χζηεξα 

απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

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

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 

Άξζξν 17: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 
 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε 

πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 

2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 

έγγξαθα 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)57. 
 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 

επηθπξσκέλα2, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ.3, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι. . θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε 

απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα 

ππεξεζία. 
 

3. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 

ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε 

απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π. . θαη 

36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

 

4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 

5. Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 
 

Άξζξν 18: Εθαξκνζηέα λνκνζεζία 
 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

                                                                 
2
 Δίηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” 

ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη 
ε γλεζηφηεηά ηνπο. 

 
3
 Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225). 

 





 

- ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 

- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α') 

- ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 

ηεχρνο Α') 

- ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο , θαζψο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π. ., 

Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. 

 

Άξζξν 19: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο 
 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα/ππεξεζία είλαη 

ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά 

φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ. 
 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

 

2. Η παξνχζα δηαθήξπμε 

 

3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκ. 28/2019 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 

4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο αξηζκ. 28/2019 κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 20: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
 

Άξζξν 21: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη 

ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο. 
 

Άξζξν 22: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο 
 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 

01-10-2019 γηα δξάζεηο ππξνπξνζηαζίαο θαη 31-12-2019 γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ή 

κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. 





Ο δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 

δηάξθεηαο ζχκβαζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 217 ηνπ λ. 4412/2016. Αλ νη 

ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ 

λα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016.  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 

παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ησλ ινηπψλ νρεκάησλ. 
 

Οη δαπάλεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, ζα 

θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε 

ηε δηαδηθαζία. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
 

(νπθιί, 12/06/2019) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
 
Αξηζκ. Μειέηεο : 28/2019 

C.P.V:[43200000-5, 60182000-7] 
  

 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Σεο ππεξεζίαο 

«ΜΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ 2019» 

 

Α) Σεκμηρίωζη ηης ζκοπιμόηηηας σλοποίηζης ηοσ ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης 

 Η παξνχζα ζχκβαζε ζα πινπνηεζεί βάζε ηεο ππ΄ αξηζκφ 28/2019 κειέηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα κίζζσζε νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξεο εξγαζίεο ζηε Γ.Δ. νπθιίνπ γηα ην έηνο 2019. 

 

Β) Σεκμηρίωζη ηοσ προϋπολογιζμού ηης ζύμβαζης  

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 73.997,00 € ν νπνίνο αλαιχεηαη ζε: 

1
ος

 ηομέας 

α/α Δίδος 

Αριθμός 

μητανη-

μάηων 

Μονάδα 

Μέηρηζης Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδας Γαπάνη (εσρώ) 

1 

Μεραληθφο εθζθαθέαο ηζρχνο 85 

HP  θαη άλσ. 1 ψξα  160 50 8.000,00 

2 

Φνξησηήο κεραληθφο ηζρχνο 95 HP  

θαη άλσ. 1 ψξα 150 60 9.000,00 

3 

Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ σθέιηκνπ 

θνξηίνπ 18 ηφλσλ θαη άλσ 2 ψξα 230 50 11.500,00 

4 Δθζθαθέαο κέρξη 3tn κε ζθχξα 1 ψξα 40 60 2.400,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ 30.900,00 

Φ.Π.Α 24%: 7.416,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 38.316,00 

2
ος

 ηομέας 

α/α Δίδος 

Αριθμός 

μητανη-

μάηων 

Μονάδα 

Μέηρηζης Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδας Γαπάνη (εσρώ) 



2 
 

1 Ιζνπεδσηήο (GREYDER) 1 ψξα 240 45 10.800,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ 10.800,00 

Φ.Π.Α 24%: 2.592,00 

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 13.392,00 

3
ος

 ηομέας 

α/α Δίδος 

Αριθμός 

μητανη-

μάηων 

Μονάδα 

Μέηρηζης Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδας Γαπάνη (εσρώ) 

1 Ιζνπεδσηήο (GREYDER) 1 ψξα 235 45 10.575,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ 10.575,00 

Φ.Π.Α 24%: 2.538,00 

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 13.113,00 

 

4
ος

 ηομέας 

α/α Δίδος 

Αριθμός 

μητανη-

μάηων 

Μονάδα 

Μέηρηζης Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδας Γαπάνη (εσρώ) 

1 Φνξησηήο-εζθαθέαο (ηχπνπ JCB)  1 ψξα 245 40 9.800,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ 9.800,00 

Φ.Π.Α 24%: 2.352,00 

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ 12.152,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηηκέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ν παξψλ πξνυπνινγηζκφο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε ηερληθή ππεξεζία. 

Οη δε πνζφηεηεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνέθπςαλ απφ ην κέζν φξν ησλ σξψλ κίζζσζεο ησλ νρεκάησλ θαη 

ησλ κεραλεκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ.  

 
Γ) ηοιτεία ωριμόηηηας ηης ζύμβαζης  

 Η ππεξεζία δηαζέηεη φια ηα πξναπαηηνχκελα θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα ε παξνχζα δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, 

ΑΣΑ θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 30.6233.001 ηνπ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 

 Η αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016.   
 

Γ) Περιγραθή ηοσ ανηικειμένοσ ηης ζύμβαζης 

ΣΔΛΙΚΟ 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ 59.675,00 

Φ.Π.Α 24%: 14.322,00 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ  73.997,00 
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 Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ κίζζσζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξεο εξγαζίεο ζηε Γ.Δ. νπθιίνπ. πγθεθξηκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην 

θαζαξηζκφ ξεκάησλ – ρεηκάξξσλ θαη ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ζηάζηκσλ πδάησλ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη 

κεηαθνξά πιηθψλ επηθίλδπλσλ γηα θσηηά, γηα αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο, γηα ηε δηάηξεζε απαηηεηηθψλ 

πιηθψλ φπσο ηζηκέληνπ, βξάρνπ θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα θφξησζε θαη 

κεηαθνξά πιηθνχ γηα ηε ζπληήξεζε αγξνηηθψλ δξφκσλ θαη άιισλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηε δηακφξθσζε 

αγξνηηθψλ δξφκσλ ηνπ νξεηλνχ αγξνθηήκαηνο ΓΔ νπθιίνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ - ζπληήξεζε ησλ 

αληηππξηθψλ δσλψλ, γηα απνθαηαζηάζεηο ησλ βιαβψλ χδξεπζεο, γηα ζχλδεζε απνρεηεχζεσλ, γηα εθζθαθή 

θαηλνχξησλ παξνρψλ χδξεπζεο θαη γηα παξεκβάζεηο φπνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ κεγάια κεραλήκαηα 

ηεο ΓΔ νπθιίνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

νπθιί 31.05.2019 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

Γνπξίδεο Αζαλάζηνο 

Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο –  Αξραηνιφγνο 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

νπθιί 31.05.2019 

 

 

Κνηζάλε Διέλε 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο  

 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ      

ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ   

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

ΑΡ.ΜΔΛ. 28/2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Γ.Δ. ΟΤΦΛΙΟΤ 2019 

CPV: 43200000-5 

         60182000-7 

         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 73.997,00 € 

Υξεκαηνδόηεζε : ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΣΑ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΤΦΛΙ 2019 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                       ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Γ.Δ.  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ             ΟΤΦΛΙΟΤ 2019   

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                                                                       CPV: 43200000-5 

Αξ.κει.28/2019                                                                      60182000-7 

                                                                                               Υξεκαηνδόηεζε :ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ,   

                                                                                                                                                ΑΣΑ 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

                                          

Η παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ κίζζσζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηάθνξεο εξγαζίεο ζηε Δ.Ε. νπθιίνπ.  

Ο «Καιιηθξαηηθόο» Δήκνο νπθιίνπ έρεη έθηαζε 1.323,00 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα πνπ μεθηλάεη από 

ηνλ πνηακό Έβξν θαη μεπεξλά ηα 1000κ πςόκεηξν. Είλαη πξνθαλέο όηη ζε έλα Δήκν κε ηόζν 

κεγάιε έθηαζε θαη έληνλν αλάγιπθν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Εζληθνύ Πάξθνπ Δαδηάο 

Λεπθίκεο νπθιίνπ, είλαη απμεκέλε ε αλάγθε ρξήζεο κεραλεκάησλ έξγνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί από ηνλ ππάξρνληα ζηόιν θαη πξνζωπηθό, είηε επεηδή απαηηνύληαη κεραλήκαηα ή 

εηδηθόηεηεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζην Δήκν, είηε επεηδή, ιόγσ ηεο απμεκέλεο αλάγθεο, ηα ππάξρνληα 

κεραλήκαηα θαη ην πξνζσπηθό δελ επαξθνύλ. Επηπιένλ, θπξίσο ιόγσ ησλ νξεηλώλ θαη εκηνξεηλώλ 

πεξηνρώλ θαζώο θαη ηνπ πνηακνύ Έβξνπ, ππάξρεη ζεκαληηθό ελδερόκελν λα πξνθύςνπλ έθηαθηεο 

αλάγθεο, νη νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ από ην Δήκν, ηόζν θαηά ηελ εκθάληζή ηνπο, όζν θαη 

ζε επίπεδν πξόιεςεο θαζώο επίζεο θαη θαζαξηζκόο δξόκσλ νηθηζκώλ κε κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε 

πγηνύο πιηθνύ. 

Ο ππάξρσλ ζηόινο ηνπ Δήκνπ έρεη σο αθνινύζσο: 

KATΑΣΑΗ 

OXHMATΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥ/ΣΩΝ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΤΠΟ ΟΥΗΜΑΣΟ ΥΡΗΗ 

ΣΑΠΑ (ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΥ. 
ΑΤΣ/Η) 

30.6641.03 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ-
ΔΑΟΠΡΟΣΑΙΑ 

ΦΟΡ.Ι.Υ.-IVECO 30 Σερληθώλ Έξγσλ 

ΦΟΡΣΗΓΟ MERCEDES ΜΙΚΡΟ 30  Σερληθώλ Έξγσλ 

ΦΟΡΣΗΓΟ MERCEDES 30  Σερληθώλ Έξγσλ 

ΦΟΡTΩΣΗ ΜΙΚΡΟ FIAT HITACHI 30 Σερληθώλ Έξγσλ 

ΦΟΡΣΗΓΟ MERCEDES 30 Σερληθώλ Έξγσλ 

ΦΟΡΣΗΓΟ FIAT MAGIRUS 30 Σερληθώλ Έξγσλ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ GREINTER KOMATSU 30  Σερληθώλ Έξγσλ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ GREINTER KOMATSU 30  Σερληθώλ Έξγσλ 

UNIMOG 30  Σερληθώλ Έξγσλ 

EKΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΣΩΣΗ   30  Σερληθώλ Έξγσλ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 30  Σερληθώλ Έξγσλ 



ΚΟΜΠΡΕΕΡ 30  Σερληθώλ Έξγσλ 

πγθεθξηκέλα δεκηνπξγνύληαη ηέζζεξηο ηνκείο εξγαζηώλ: 

1νο ηνκέαο: 

I.  Μεραληθόο εθζθαθέαο ηζρύνο 85 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα  

II.  Φνξησηήο κεραληθόο ηζρύνο 95 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα 

III.  Αλαηξεπόκελα θνξηεγά σθέιηκνπ θνξηίνπ  18 ηόλσλ θαη άλσ -  2 απηνθίλεηα  

IV. Εθζθαθέαο κέρξη 3 tn κε ζθύξα – 1 κεράλεκα 

γηα ην θαζαξηζκό ξεκάησλ – ρεηκάξξσλ θαη ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ζηάζηκσλ πδάησλ, γηα ηνλ 

θαζαξηζκό θαη κεηαθνξά πιηθώλ επηθίλδπλσλ γηα θσηηά, γηα αλάγθεο ππξνπξνζηαζίαο, γηα ηε 

δηάηξεζε απαηηεηηθώλ πιηθώλ όπσο ηζηκέληνπ, βξάρνπ θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ ηερληθώλ 

έξγσλ, γηα θόξησζε θα κεηαθνξά πιηθνύ γηα ηε ζπληήξεζε αγξνηηθώλ δξόκσλ θαη άιισλ ηερληθώλ 

έξγσλ ηεο ΔΕ νπθιίνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

  2νο ηνκέαο: 

I. Ιζνπεδσηήο (GREYDER) - 1 κεράλεκα 

Γηα ηε δηακόξθσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ηνπ νξεηλνύ αγξνθηήκαηνο ΔΕ νπθιίνπ.  

3νο ηνκέαο: 

I. Ιζνπεδσηήο (GREYDER) - 1 κεράλεκα 

Γηα ηνλ θαζαξηζκό - ζπληήξεζε ησλ αληηππξηθώλ δσλώλ ηεο ΔΕ νπθιίνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

4νο ηνκέαο: 

I. Φνξησηήο- εθζθαθέαο (ηύπνπ JCB) ηζρύνο 75 HP θαη άλσ  - 1 κεράλεκα 

Γηα απνθαηαζηάζεηο ησλ βιαβώλ ύδξεπζεο, γηα ζύλδεζε απνρεηεύζεσλ, γηα εθζθαθή θαηλνύξησλ 

παξνρώλ ύδξεπζεο θαη γηα παξεκβάζεηο όπνπ δελ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ κεγάια κεραλήκαηα ηεο 

ΔΕ νπθιίνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

Η κίζζσζε ησλ παξαπάλσ αλαιύεηαη ζην ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό κε βάζεη ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα: 

  Α) Μίζζωζε κεραλεκάηωλ κε ηηκή σξηαίαο κνλάδαο γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

1.   Μεραληθόο εθζθαθέαο  

  Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο. 

2.Μεραληθόο θνξησηήο 

 Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο 

3.Ιζνπεδσηήο 

Ιζνπέδσζε – δηακόξθσζε αλά ώξα εξγαζίαο 

4. Φνξησηήο- εθζθαθέαο (ηύπνπ JCB) 

Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο. 

5. Εθζθαθέαο κέρξη 3tn κε ζθύξα αλά ώξα εξγαζίαο 



Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο. 

 

 

  Β)  Μίζζωζε αλαηξεπόκελωλ θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ κε σθέιηκν θνξηίν 18 ηόλσλ θαη άλσ, 

αλά ώξα εξγαζίαο. 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο (ελδεηθηηθόο) δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε θακία πεξίπησζε ην 

πνζό ησλ 73.997,00 € κε Φ.Π.Α. πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ ΚΑ 30.6233.001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ έηνπο 2018, νη πνζόηεηεο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη δελ ππάξρεη ε ππνρξέσζε γηα 

εμάληιεζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ έηνπο 2018. 

 

 

νπθιί  31/05/2019 

Ηπληάμαζα  

 

 Κνηζάλε Ειέλε 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                       ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Γ.Δ.  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ             ΟΤΦΛΙΟΤ 2019   

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                                                                       CPV: 43200000-5 

Αξ.κει.28/2019                                                                      60182000-7 

                Υξεκαηνδόηεζε :ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ,   

                                                                                                                                           ΑΣΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ) 

1νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηε
ηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Γαπάλε 
(επξώ) 

1 
Μεραληθόο εθζθαθέαο ηζρύνο 
85 HP  θαη άλσ. 1 ώξα  160 50 8.000,00 

2 
Φνξησηήο κεραληθόο ηζρύνο 
95 HP  θαη άλσ. 1 ώξα 150 60 9.000,00 

3 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό 
σθέιηκνπ θνξηίνπ 18 ηόλσλ 
θαη άλσ 2 ώξα 230 50 11.500,00 

4 Εθζθαθέαο κέρξη 3tn κε ζθύξα 1 ώξα 40 60 2.400,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 30.900,00 

Φ.Π.Α 
24%: 7.416,00 

ΤΝΟΛΙΚ
Η 

ΓΑΠΑΝΗ 38.316,00 

2νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηε
ηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Γαπάλε 
(επξώ) 

1 Ιζνπεδσηήο (GREYDER) 1 ώξα 240 45 10.800,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 10.800,00 

Φ.Π.Α 
24%: 2.592,00 



ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 13.392,00 

3νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηε
ηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Γαπάλε 
(επξώ) 

1 Ιζνπεδσηήο (GREYDER) 1 ώξα 235 45 10.575,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 10.575,00 

Φ.Π.Α 
24%: 2.538,00 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 13.113,00 

 

4νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηε
ηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Γαπάλε 
(επξώ) 

1 
Φνξησηήο-εζθαθέαο (ηύπνπ 
JCB)  1 ώξα 245 40 9.800,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 9.800,00 

Φ.Π.Α 
24%: 2.352,00 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 12.152,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 νπθιί   31/05/2019 

Η πληάμαζα 

 

 

 

Κνηζάλε Διέλε 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο  

Θεωξήζεθε 

νπθιί    31/05/2019 

Ο πξνϊζηάκελνο Σ.Τ. 

 

 

 

Γνπξίδεο Αζαλάζηνο 

Γξ Πνιηηηθόο Μεραληθόο- 
Αξραηνιόγνο 

ΣΔΛΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ 59.675,00 

Φ.Π.Α 
24%: 14.322,00 

ΣΔΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ  73.997,00 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ  

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                       ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Γ.Δ.  

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ             ΟΤΦΛΙΟΤ 2019   

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                                                                       CPV: 43200000-5 

Αξ.κει.28/2019                                                                      60182000-7 

                Υξεκαηνδόηεζε :ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ,   

                                                                                                                                          ΑΣΑ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ν 

Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ αθνξά ηελ παξαπάλω κίζζωζε, πνπ έρεη ωο εμήο:  

Η κίζζσζε ησλ παξαπάλσ αλαιύεηαη ζην πξνϋπνινγηζκό κε βάζεη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

  Α) Μίζζωζε κεραλεκάηωλ κε ηηκή σξηαίαο κνλάδαο γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

1.   Μεραληθόο εθζθαθέαο ηζρύνο 85 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα 

  Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο. 

2.Μεραληθόο θνξησηήο ηζρύνο 95 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα 

 Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο 

3.Ιζνπεδσηήο (GREYDER) - 2 κεραλήκαηα 

Ιζνπέδσζε – δηακόξθσζε αλά ώξα εξγαζίαο 

4. Φνξησηήο- εθζθαθέαο (ηύπνπ JCB) ηζρύνο 75 HP θαη άλσ  - 1 κεράλεκα 

Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο. 

5. Εθζθαθέαο κέρξη 3tn κε ζθύξα – 1 κεράλεκα 

Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο 

 

  Β)  Μίζζωζε αλαηξεπόκελωλ θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ κε σθέιηκν θνξηίν 18 ηόλσλ θαη άλσ, 

αλά ώξα εξγαζίαο. 

Σα πξνζθεξόκελα κεραλήκαηα θαη ηα νρήκαηα ζα είλαη ηδηόθηεηα  θαη ε ωξηαία ή εκεξήζηα 

δαπάλε πνπ νξίδεηαη ζα πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε κίζζωζεο ηνπ νρήκαηνο, ηελ δαπάλε 

ρεηξηζηή ή νδεγνύ,  ηα ειαηνιηπαληηθά, ηα θαύζηκα θαη ηε ζπληήξεζε.  

  

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ κίζζσζε ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο  

 ηνπ Ν. 3463/06, «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη . 

 ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 ηνπ ΠΔ 270/1981 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ ΟΣΑ».  



 Ν. 4257/14 Επείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

 Ν. 4281/2014 Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) ηεύρνο Α’) Δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

πκβαηηθά ζηνηρεία 

Τα  σσμβατικά στοιτεία της μίσθωσης κατά σειρά ιστύος είναι: 

1. Η γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.  

2. Η ηερληθή πεξηγξαθή   

3. Ο  πξνϋπνινγηζκόο  

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

Πξνζεζκία εθηειέζεωο  ηεο ζύκβαζεο. 

Η πξνζεζκία εθηειέζεσο (ρξόλνο ζύκβαζεο) ηεο εξγαζίαο ησλ  κεραλεκάησλ-νρεκάησλ νξίδεηαη 

έσο ηηο 31-12-2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνινδόρνπ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ζύκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο παξά κόλν αλ εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, άιισο ζα απνθιείνληαη από 

κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ην Δήκν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ νη ηδηνθηήηεο ησλ κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο 

ζσζηήο θαη αθίλδπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηπρόλ δε δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηνπο, ζα 

βαξύλνπλ ηνπο ίδηνπο. 

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή δεκηώλ νη ηδηνθηήηεο (αλάδνρνη) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα εμαζθαιίδνληαο ζηα κεραλήκαηά ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο βνεζνύο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

ρεηξηζηέο ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Επίζεο νθείινπλ λα ηεξνύλ γηα ην πξνζσπηθό πνπ πηζαλόλ 

κηζζνδνηνύλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο όηη πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σπρόλ 

ειιείςεηο λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο βαξύλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ ηδηνθηήηε.  

Οη ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ όηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ λόκηκσλ 

ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κηζζσκέλσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ.  

Γηα θάζε αηύρεκα ή δπζηύρεκα ζην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ή ζε ηξίηνπο ή γηα νπνηαδήπνηε 

δεκηά πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ αλάδνρν βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο. 

Ο ηδηνθηήηεο (εθκηζζσηήο) νθείιεη λα αληαπνθξηζεί γηα εξγαζία ζηηο 7:00 ην πξσί, αθνύ εηδνπνηεζεί 
ην αξγόηεξν ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από απηήλ ηεο απαζρόιεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από ηνλ 
εληνιέα (ππεξεζία).  

  

ΑΡΘΡΟ 6ν 

Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα 

Είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

Αλωηέξα βία 



Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Ελδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά 
θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα 
ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, 
πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα 
θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο 
ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ όιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο  θαη δελ αλαζεσξνύληαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηεο ππεξεζίαο πνπ εκθαίλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ν 

Σξόπνο πιεξωκήο 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε επξώ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, κείνλ ην πνζνζηό έθπησζεο επί ηνπ πνζνύ απηνύ, γηα ην 
δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ 
δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο . 

ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Η 
ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή 
θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, 
ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά 
ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 νπθιί   31/05/2019 

Η πληάμαζα 

 

 

 

Κνηζάλε Διέλε 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο  

Θεωξήζεθε 

νπθιί   31/05/2019 

Ο πξνϊζηάκελνο Σ.Τ. 

 

 

 

Γνπξίδεο Αζαλάζηνο 

Γξ Πνιηηηθόο Μεραληθόο- 
Αξραηνιόγνο 
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