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ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
Άξζξν 1 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Ο Γήκαξρνο 

Έρνληαο ππόςε; 

Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο γεληθψλ 

ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν.2690/1999 “Κχξσζε Κψδηθα  Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 

Α΄45/1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο Ν.2880/2001, Ν.3230/2004, 

Ν.3242/2004 θαη Ν.3345/2005. 

 Σνπ Ν. 3463/2006/Α΄114  «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο 

παξ.9εδ. Β ηνπ άξζξνπ 209.  

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

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

      Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

      Σνλ Ν.2859/2000 “Κχξσζε Κψδηθα ΦΠΑ” (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

     Σνλ Ν.3416/2005 “Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Η. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο” (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

    Σνλ Ν.4013/2011 “πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ” (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

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

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη. 

 Σνπ ΠΓ 28/2015 “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία” (ΦΔΚ Α΄34/2015). 

 Σν Π.Γ. 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” (ΦΔΚ 145/Α) 

 Σνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4469/2017. 

 Σεο ππ’αξηζ.57654/22-05-2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 

Β΄1781/23-05-2017). 

 Σνπ  άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4496/2017 (ΦΔΚ 170/Α΄/08-11-2017). 

 Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 (ΦΔΚ 171/Α΄/13-11-2017). 

 Σνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

 Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 52/Α΄/01-04-2019). 

 Σνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4608/2019 (ΦΔΚ 66/Α΄/25-04-2019). 

 Σνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.4609/2019 (ΦΔΚ 67/Α΄/03-05-2019). 

 Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ 

ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4412/2016. 





 Σελ αξηζ.πξση. 17399/01-12-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ηελ δηάζεζε 

πίζησζεο πνζνχ 79.000,00€ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί κε α/α Α/603 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη 

Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο καο.  

 Σελ αξηζ. 34/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ “Πξνκήζεηα αδξαλώλ, 

αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη δηάθνξσλ πιηθώλ θαη εξγαιείσλ ”. 

 Σν ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΑΙΣΗΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ κε ΑΓΑΜ: 20REQ007399165. 

 Σεο κε αξηζκό 282/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

όξσλ δηαθήξπμεο. 

 Σεο κε αξηζκό 284/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί ζπγθξόηεζεο 

επηηξνπήο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο. 

 Χο θαη ησλ άιισλ ζπλαθψλ λφκσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη ηζρχνπλ σο θαη ηελ 

εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

πλνπηηθό δηαγσληζκό, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδφρνπ γηα ηελ Πξνκήζεηα αδξαλώλ, αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη δηάθνξσλ πιηθώλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πξνυπνινγηζκνχ 55.490,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% ήηνη 

68.807,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ 

(Κ.Α.Δ.) 20-6662.003 κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα αδξαλώλ, αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη δηάθνξσλ 

πιηθώλ θαη εξγαιείσλ “. 

 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο πξνκεζεπνκέλσλ εηδώλ 

(όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό) :  

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηξεηο νκάδεο θη αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 

68.807,60 € κε ην Φ. Π. Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 20-6662.003 κε πίζησζε 79.000,00 € ησλ 

εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020 

Ο ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ έγηλε σο εμήο: 

1) 1ε ΟΜΑΓΑ: ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ κε CPV 44111000-1 πνζνχ 30.417,20 €  κε ην Φ. Π. Α. 24%  

2) 2ε ΟΜΑΓΑ: ΚΤΡΟΓΔΜΑ κε CPV 44114000-2 πνζνχ 13.392,00 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

3) 3ε ΟΜΑΓΑ: Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα κε CPV 44113620-7 πνζνχ 24.998,40 € κε ην Φ. Π. Α. 

24% 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα 

κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ. Η ππνδηαίξεζε ηεο χκβαζεο ζε ηκήκαηα 

απνζθνπεί ζηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη 

ζηελ επίηεπμε ζπκθεξφηεξεο γηα ηνλ Γήκν χκβαζεο. 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ (κόλν αξηζκεηηθά) κε 

ζπκπιήξσζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ εληχπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δέθα (10) εκέξεο απφ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 

θαη 121 (παξ.1γ) ηνπ Ν.4412/2016.Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο www.paiania.gov.gr. 

O δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 22/12/2020 εκέξα Σξίηε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ώξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 

11:00. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ  επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξνζθνξά  γηα κία ή 

πεξηζζόηεξεο νκάδεο πξνκεζεπνκέλσλ εηδώλ ηεο αξηζ.34/2020 κειέηεο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ  ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο  γηα ηελ «Πξνκήζεηα αδξαλώλ, αζθαιηηθνύ πιηθνύ 

θαη δηάθνξσλ πιηθώλ θαη εξγαιείσλ»  θαη λα πξνζθνκίζνπλ θαη΄ειάρηζηνλ ηερληθά θπιιάδηα 

http://www.paiania.gov.gr/




ζηα αγγιηθά ή ηα ειιεληθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκθσλία ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ σο 

πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 

Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

 1ε ΟΜΑΓΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
MON. 
ΜΔΣΡ. 

ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Σζηκέλην γθξη ζαθί 50 kgr ηεκ. 200 6,00 1.200,00 

2 Σζηκέλην ιεπθφ ζαθί 50 kgr ηεκ. 100 10,00 1.000,00 

3 Άκκνο ιαηνκείνπ         Σφλνο 400 12,00 4.800,00 

4 Θξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) Tφλνο 900 10,00 9.000,00 

5 Υαιίθη Σφλνο 200 14,00 2.800,00 

6 Πιάθεο πεδνδξνκίσλ αληηνιηζζεηηθέο 
δηαζηάζεσλ 40ρ40 έσο 50ρ50 cm έγρξσκεο ή 
ιεπθέο κε ζρέδην θαη γξακκψζεηο 

η.κ. 100 8,50 850,00 

7 Αζβέζηεο ζαθί 0,02 θ.κ πεξίπνπ ηεκ. 100 2,00 200,00 

8 Κξάζπεδα κεγάια (100cmx15cmx30cm) ηεκ. 100 5,00 500,00 

9 Κπβφιηζνη η.κ. 100 10,00 1.000,00 

10 Σζηκεληφιηζνη ηεκ. 400 0,65 260,00 

11 Σνχβια κηθξά ηεκ. 1.800 0,10 180,00 

12 Σνχβια κεγάια ηεκ. 2.000 0,13 260,00 

13 Κφιια Πιαθηδίσλ kgr 1000 0,48 480,00 

14 ηδεξνχλ δνκηθφ πιέγκα B500A  kgr 2.000 1,00 2.000,00 

 ΤΝΟΛΟ    24.530,00 

 Φ.Π.Α 24%    5.887,20 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    30.417,20 

Οη πνζφηεηεο αλά θαηεγνξία είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ.  
 
 2ε ΟΜΑΓΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
MON. 
ΜΔΣΡ. 

ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

15 θπξφδεκα C16/20 m3 180 60,00 10.800,00 

 ΤΝΟΛΟ    10.800,00 

 Φ.Π.Α 24%    2.592,00 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    13.392,00 

 
3ε ΟΜΑΓΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
MON. 
ΜΔΣΡ. 

ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

16 Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα ζε ζάθνπο 25 θηιψλ  ηεκ. 5.600 3,60 20.160,00 

 ΤΝΟΛΟ    20.160,00 

 Φ.Π.Α 24%    4.838,40 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    24.998,40 

 
 Zεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιόγην ζε θάζε παξάδνζε γηα: 
1ε νκάδα: Α/Α   3, 4, 5 θαη 14  
2ε νκάδα: Α/Α   15 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 





 
Η δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο . 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή λα απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο 
πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην ηκήκα Πξνκεζεηψλ , ην αξγφηεξν κέρξη  θαη 
ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ …/12/2020 θαη ψξα 
14:00κ.κ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε 
θαη επηζηξέθεηαη  ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 
 
Πξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζην 
Γήκν Παηαλίαο επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 

σο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο. 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α’» 

3. ΔΝΣΤΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β΄» 

4. ΔΝΣΤΠΟ  ΣΔΤΓ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ’» 

 
 
Καλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 
απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 
δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ 
Τπεξεζία καο ζε φζνπο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο.  

 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο.  

 
Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ απφ 
ηνπο Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.  

 
Η παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  

1. (πεξηιεπηηθά) ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  www.paiania.gov.gr.  

3. ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. ( ΚΗΜΓΗ) 

 
4. ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ΑΣΣΙΚΟ ΒΗΜΑ. 

Η δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οη παξαιήπηεο 

ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ 

δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο  Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν 

πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην 

αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο.  

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθνχ ηει:213 2030 721, fax 210 6647317 Email:alexiou@0155.syzefxis.gov.gr. 

 
 
 
 
 
 





ςνοπηικά ηοισεία 

                   

  

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  

  

  
 

ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ  

ΕΙΔΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
  

Σπλνπηηθόο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
  

Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  

22/12/2020 

  
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Καξανιή & Γεκεηξίνπ 38Α-Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

  
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 

 

Πξνκήζεηα αδξαλώλ, αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη 
δηάθνξσλ πιηθώλ θαη εξγαιείσλ  

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 
 55.490,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% 

  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

12 κήλεο 

  
ΠΟΟΣΗΣΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ 
  

  
Σύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύκθσλα κε ηελ αξηζ.34/2020 κειέηε 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Έδξα ηνπ Γήκνπ (Καξανιή & Γεκεηξίνπ 38Α) 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  θαη κέρξη (12) 

δώδεθα κήλεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ.  

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ 0,07% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% & επ‟ 

απηνχ 20% εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.) 

0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Π.Π (Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ) ε νπνία ππνινγίδεηαη 

επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη 

θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο(επηβαξχλεηαη κε 

ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ο.Γ.Α 

20%)  

  

 
 

[1] Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα 

λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο 

πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ, επηβάιιεηαη θξάηεζε 

χςνπο 0,07%, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν4§3 Ν. 4013/11).

[2] Απφ 22-3-2017 βάζεη ηεο ΚΤΑ 1191/2017 Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ –Γηθαηνζχλεο ( Φ.Δ.Κ   

969/Β/22-3-2017 )

 
 
 
 
 
 
 
 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α΄»  

 

 

 ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  

(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζεο.  

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 2ν  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί απνδείμεη, 

έγγξαθε πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ , ην 

αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδή ηελ 

21/12/2020 θαη ώξα 14:00 κ.κ..   ε λα ηελ θαηαζέζνπλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ηελ 22/12/2020 

θαη ώξα 11:00.π.κ. ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο, επί ηεο νδνύ Καξανιή & Γεκεηξίνπ 38Α, 

Σ.Κ. , 19002. 
Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηνλ Γήκν έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

 

 
 
 





ΑΡΘΡΟ 3ν  
 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ.  

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ην αξ.92 
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ λα ζπλνδεύεηαη από αίηεζε 
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 
πξόθεηηαη λα παξαζηαζεί εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ, ε αλσηέξσ αίηεζε ζα 
πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία απηνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν 
εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο νθείιεη θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα 
παξεπξεζεί λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ επηηξνπή παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  
Αvηηπξoζθoξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.  
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 
ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Η Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ 
δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Δθφζνλ έλαο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή 
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.  
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 28/2015.  
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[παξ. 3 άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4412/2016]. Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο 
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
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[παξ. 10 άξζξνπ 80 θαη παξ.4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ 
Ν.4412/2016] (Α' 188).  
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, 
[είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο 
“APOSTILE” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην 
Ν.1497/1984]  θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή 
ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
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.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  
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 [παξ.10 ηνπ άξζξνπ 80 θαη παξ.4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4412/2016]. 
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. 
Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο) θαη 
ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία.  





Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε δύν αληίηππα, έλα πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν, θαη 
κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 

α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

δ Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ). 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :  
α. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν 
νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ Ν.4412/16).  
β. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο 
πεξηέρεη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Ν.4412/16) . 
γ. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 
ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.95 ηνπ Ν.4412/16) . 
Οη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

                                                                       ΑΡΘΡΟ 4ν 
 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Απνθιείεηαη  απφ  ηε  ζπκκεηνρή  ζηελ  παξνχζα  δηαδηθαζία  ζχλαςεο  ζχκβαζεο  
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ  νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη 
γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 
1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο      
αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. (1 ) ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ιφγνπο. 

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

εθδφζεθε   ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ  δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 
ή  επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηφ. 

- ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ., Δ.Δ. θαη IKE ήηνη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ), ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ηηο  πεξηπηψζεηο  αλσλχκσλ  εηαηξεηψλ  (Α.Δ.),  ε  ππνρξέσζε  ηνπ  πξνεγνχκελνπ  
εδαθίνπ  αθνξά  ζηνλ  Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ. 

- ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 
κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 

  2. ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο : 
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 
κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 





αζθάιηζεο. 
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, 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 
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί 
ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 
απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 
ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή   
ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  
Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

 
3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ  
Ν.4412/2016, ( Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 
άξζξνπ 73. Πξβι. άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 
πεξ. 1 ηνπ Ν. 4497/2017) 
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  απφ  εθθαζαξηζηή  ή  απφ  ην  δηθαζηήξην  ή  έρεη  ππαρζεί  
ζε  δηαδηθαζία  πησρεπηηθνχ  ζπκβηβαζκνχ  ή  έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, 
(δ)  εάλ  κία  θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά  ηελ  έλλνηα  ηνπ  άξζξνπ  24  ηνπ Ν.  
4412/2016  δελ  κπνξεί  λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά,  κέζα, 
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα, 
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε  σο  απνηέιεζκα ηελ  
πξφσξε θαηαγγειία ηεο  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή  άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο, 
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε  ηεο  απνπζίαο  ησλ  ιφγσλ  απνθιεηζκνχ  ή  ηελ  
πιήξσζε  ησλ  θξηηεξίσλ  επηινγήο,  έρεη  απνθξχςεη  ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
λ.4412/2016, 
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα  παξάζρεη εμ  
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ  ελδέρεηαη  λα  επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο  
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, νξίδεηαη όηη 
ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ε πεξίνδνο απηή 





αλέξρεηαη ζηα ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 
  Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 
Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2γ θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ  κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 
επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 
κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο 
απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 
Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθνεθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/2016. 
4. Οηθνλνκηθφο  θνξέαο,  ζηνλ  νπνίν  έρεη  επηβιεζεί,  κε  ηελ  θνηλή  ππνπξγηθή  απφθαζε  ηνπ  
άξζξνπ  74  ηνπ  Ν.4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

                                             ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Δληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα 
θαησηέξσ : 

Α) Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε 
ηζρύεη, ζηελ νπνία : 

1. αλαγξάθεηαη ν δηαγσληζκφο (αξηζκφο Γηαθήξπμεο) ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη ν ρξφλνο ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο (12 κήλεο) 
2. δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο 
νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη ηεο αξηζ.34/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ ελ ιφγσ 
πξνκήζεηα, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
3. δειψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 
Β) Σςποποιημένο ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ(Σ.Δ.Τ.Γ)[1] [2] ηος άπθπος 79 παπ 4  ηος 
Ν.4412/16 , πος αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ διακήπςξηρ (Παπάπηημα...). και 

ζςμπληπώνεηαι   ,(ΤΜΠΛΗΡΩΗ : ΜΔΡΟΤ ΙΙ (ΔΝΟΣΗΣΔ  Α,Β,Γ[3] και Γ[4] ) ΜΔΡΟΤ 
ΙΙΙ(ΔΝΟΣΗΣΔ  Α,Β,Γ )  ώζηε να δηλώνονηαι από ηοςρ οικονομικούρ θοπείρ  οι ζσεηικέρ  
πληποθοπίερ πος απαιηούνηαι από ηη διακήπςξη και ηα ζσεηικά πεδία ηος Σο ανυηέπυ 

Σςποποιημένο ένηςπο Τπεύθςνηρ  Γήλυζηρ(Σ.Δ.Τ.Γ)ςπογπάθεηαι  [5] και  ςποβάλλεηαι 
[6]από ηοςρ  ςποτήθιοςρ  αθού ζςμπληπυθεί    :    
εκείσζε: Η ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ππεχζπλεο δήισζεο -Σ.Δ.Τ.Γ-  
πεξί κε έθδνζεο ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο αθνξά ζε θάζε πξφζσπν πνπ είλαη κέινο 
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  
Η ςποσπέυζη ηος πποηγούμενος εδαθίος αθοπά ιδίυρ:  

α) ζηιρ πεπιπηώζειρ εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ (Ε.Π.Ε.) και πποζυπικών εηαιπειών (O.E. και 
Ε.Ε.), ηοςρ διασειπιζηέρ,  

β) ζηιρ πεπιπηώζειρ ανυνύμυν εηαιπειών (Α.Ε.), ηον Διεςθύνονηα Σύμβοςλο ηος Διοικηηικού 
Σςμβοςλίος, ζύμθυνα με ηην παπ.13 ηος άπθπος 107 ηος ν.4497/2017 (Α/171) πποζηέθηκε ηο 
άπθπο 79Α ζηο ν.4412/2016 και ηην Καηεςθςνηήπια οδηγία 23 ηηρ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπυρ πποκύπηει όηι 
είναι δςναηή , με μόνη ηην ςπογπαθή ηος καηά πεπίπηυζη νομίμος εκπποζώπος ή απμοδίυρ 
εξοςζιοδοηημένος για ηο ζκοπό αςηό πποζώπος, η πποκαηαπηική απόδειξη ηυν λόγυν 
αποκλειζμού ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 73 ηος Ν.4412/2016, για ηο ζύνολο ηυν θςζικών πποζώπυν 
πος είναι μέλη ηος διοικηηικού ή εποπηικού οπγάνος ηος, ή έσοςν εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ 
αποθάζευν ή ελέγσος ζε αςηόν.  





Γιεςκπίνιζη : Οι  ανυηέπυ ςπεύθςνερ  δηλώζειρ  μποπεί να θέποςν  ημεπομηνία ενηόρ ηος 
διαζηήμαηορ από ηην δημοζίεςζη ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ έυρ και ηην καηαληκηική ημεπομηνία 
ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. 
Γιεςκπίνιζη1 : Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986 κπνξεί λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ 
δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 
πεξίπησζε εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα .Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή 
ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή 
ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
Γιεςκπίνιζη2 : Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ζην κέξνο IV θξηηήξηα επηινγήο 
ηνπ ΣΔΤΓ: 
Ιθαλνπνηεί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο  
Η απάληεζή ζαο                 Ναη           Όρη  
 ην αληίζηνηρν πεδίν (Ναη ή Όρη) ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο ελφηεηεο Α,Β,Γ  ή Γ ηνπ 
κέξνπο IV. 
  
Σε πεπίπηυζη πος ο πποζθέπυν είναι νομικό ππόζυπο, ηιρ ανυηέπυ ςπεύθςνερ δηλώζειρ 
ςπογπάθοςν : 
α) οι Διασειπιζηέρ, όηαν ηο νομικό ππόζυπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 
β) ο Διεςθύνυν Σύμβοςλορ και όλα ηα μέλη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος, όηαν ηο νομικό ππόζυπο 
είναι Α.Ε. 
γ) ζε κάθε άλλη πεπίπηυζη νομικού πποζώπος, οι νόμιμοι εκππόζυποί ηος. 
δ) όηαν ο πποζθέπυν είναι ζςνεηαιπιζμόρ, η υρ άνυ ςπεύθςνη δήλυζη ςποβάλλεηαι από ηον 
Ππόεδπο ηος Δ.Σ. ηος ζςνεηαιπιζμού. 
ε) όηαν πποζθέπυν είναι ένυζη ή κοινοππαξία, η ανυηέπυ ςπεύθςνη δήλυζη αθοπά κάθε μέλορ 
πος ζςμμεηέσει ζηην ένυζη ή κοινοππαξία. 
 

[1] Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε  κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ 
:www.eaadhsy.gr 

[2] Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ)  Σν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί 
πξόηππν ηεύρνο κε δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, 
ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ Βηβιίνπ Ι 
ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία είλαη θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 .Οη αλαζέηνληεο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ Ν. 
4412/2016 δύλαληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 281, λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ΣΔΤΓ γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ησλ νπνίσλ είλαη θαηψηεξε 
απφ ηα φξηα ησλ πεξηπη. (α) θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235

[3] Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 

[4] Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ππεξγνιάβνπο 

[5]πρλέο  Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο  Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ( αξηζκ. 38 ) ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα 
πξφζσπα, έρνπλ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΣΔΤΓ, ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο 
ηνπ ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα) ΣΔΤΓ.

[6] Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 & 23 ( Απόθαζε ΔΑΑΓΗΤ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο  

1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο ζχλαςε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνηθίιινπλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΣΔΤΓ γηα θάζε ηκήκα (ή 
νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο).  

2) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη 
ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη 
έλα ΣΔΤΓ.  

3) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο II Γ) 
δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ φπνπ 





παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo 
Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ απηνχο.  

4) Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο , ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, 
ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V.  

5) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 
ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο 
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά 
ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη 
Β ηνπ Μέξνπο III ηνπ ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο15 . Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη 
ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ(ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή 
ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ ηνπο 
ππεξγνιάβνπο . Δθφζνλ ην (ηα) ηκήκα (ηα) ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηε κνξθή 
ππεξγνιαβίαο δελ ππεξβαίλεη (νπλ) ην 30%. ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ 
ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III πξέπεη ή δελ πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 6) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνκν ελδέρεηαη λα πξέπεη 
ππνγξάςεη ην ίδην ΣΔΤΓ  , ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 7) Όζνλ αθνξά ηελ ππνγξαθή (ή ηηο ππνγξαθέο) ηνπ ΣΔΤΓ, επηζεκαίλεηαη φηη ελδέρεηαη λα κελ 
είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ππνγξαθή ζην ΣΔΤΓ φηαλ απηφ δηαβηβάδεηαη σο κέξνο ζεηξάο 
εγγξάθσλ, ησλ νπνίσλ ε απζεληηθφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο απαηηνχκελεο 
ππνγξαθήο (ή ππνγξαθψλ) ηνπ κέζνπ δηαβίβαζεο.  

 

            ΑΡΘΡΟ 5ν 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ηεθκεξηψλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηε ζπκθσλία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα κε 

ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ αξηζ.34/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο  Πεξηβάιινληνο γηα ηελ Πξνκήζεηα 

αδξαλώλ, αζθαιηηθνύ πιηθνύ θαη δηάθνξσλ πιηθώλ θαη εξγαιείσλ. 

Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
έρνπλ ηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα ζηελ ππ’αξηζ. 34/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο  
ηνπ Γήκνπ. 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ  επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξνζθνξά  γηα ην ζχλνιν 
ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  ηεο αξηζ.34/2020 κειέηεο γηα ηελ 
Πξνκήζεηα αδξαλψλ, αζθαιηηθνχ πιηθνχ θαη δηάθνξσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ 
θαη΄ειάρηζηνλ ηερληθά θπιιάδηα ζηα αγγιηθά ή ηα ειιεληθά πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκθσλία 
ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ σο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 
λα ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ην θπξίσο 
θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.  
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  
 

ΑΡΘΡΟ 6  
 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 





Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ (κόλν αξηζκεηηθά) κε 
ζπκπιήξσζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ εληχπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ νκάδσλ  
( π.ρ Α,Β,Γ,Γ ) πνπ επηζπλάπηνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄.  
Η ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα. 
Φφξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε, σο θαη θάζε άιιε δαπάλε 
κε ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
Οη  ηηκέο  δελ  ππφθεηληαη ζε  θακία  αλαζεψξεζε γηα  νπνηνλδήπνηε ιφγν  ή  αηηία,  αιιά  
παξακέλνπλ ζηαζεξέο  θαη ακεηάβιεηεο. 
ην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή. 
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηνληαη σο 
κε θαλνληθέο . 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κεγαιχηεξε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο δελ γίλεηαη δεθηή θαη 
επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηε θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ. 
ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηηζρχνπλ 
ηα αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ». 
ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ».  
Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», 
ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.  
Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη 
λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη 
ζην αξ.88 ηνπ Ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 7
ν   

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ- 
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), 
παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ 
ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.  
2. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ 
εκεξoκεvία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.  

3.  Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  

Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" θαη 
"Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά".  

Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο.  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ 
απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  
 
Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη 
νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν 
(εθηφο απφ ηα prospectus).  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.  





Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απoζθξαγίδovηαη, 
αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο 
πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή 
έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ. 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε αλάζεζεο 
ππεξεζηψλ) κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ παξφρσλ) ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη 
παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16). 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16, ε 
πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε αλάδεημεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  
ΔΝΣΑΔΙ 

1. Δλζηάζεηο  ππνβάιινληαη  απφ  ηνπο  νηθνλνκηθνχο  θνξείο  θαηά  ηεο  δηαθήξπμεο  
ηνπ  δηαγσληζκνχ  ή  ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Παηαλίαο, ζε πξνζεζκία πνπ 
εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο, θαηφπηλ 
εηζήγεζεο  ηνπ  αξκφδηνπ  γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ,  ζε  θάζε  πεξίπησζε  πξηλ  ηελ  θαηαιεθηηθή  
εκεξνκελία  ππνβνιήο  ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Καηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο έλζηαζεο. 

   Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηε ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
Η αλσηέξσ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

  Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 
παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
       2. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ 
αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη 
επί ηεο έλζηαζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 





  Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ  
ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή  
δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή 
πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 
Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
 

ΑΡΘΡΟ 9ν   
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ[άξζξν 103 
παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016], ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν αληίηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα 
αληίγξαθν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 
ηνπ Ν. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην άξζξν 103 παξ.1 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 , παξ.12 πεξ.α ηνπ 
Ν.4605/2019: 

 
Σα έγγξαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4250/2014(Α΄94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα 
γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε  δήισζε  ζηελ  
νπνία  βεβαηψλεηαη ε  αθξίβεηά  ηνπο  θαη  ε  νπνία  έρεη  ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξόζθιεζεο      γηα  ηελ       ππνβνιή         ησλ   δηθαηνινγεηηθώλ. 

 
1) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο σο απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ       ιόγσλ       απνθιεηζκνύ  είλαη     ηα      αθόινπζα: 

 

Α.  

Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ,  ην νπνίν 
γίλεηαη απνδεθηό εθόζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή  ηνπ, απφ 
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, σο επαξθή απφδεημε κε 
χπαξμεο ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016. 
Όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα,  ην  απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ  αθνξά  ηνπο  
δηαρεηξηζηέο  γηα  ηηο  εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), γηα ηηο ηδησηηθέο 
θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Ι.Κ.Δ.) θαη γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ), ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ), ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

Β. 
1) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί 
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηελ 
νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη 
λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο. 
2) Πηζηνπνηεηηθά  όισλ  ησλ  νξγαληζκώλ  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  (αζθαιηζηηθέο  
ελεκεξφηεηεο  γηα  ζπκκεηνρή  ζε 
δηαγσληζκφ) γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ελψ 
γηα ηα θπζηθά πξφζσπα γηα ηνπο ίδηνπο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο, απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο. 
Αν ο οικονομικόρ θοπέαρ είναι Έλληναρ πολίηηρ ή έσει ηην εγκαηάζηαζη ηος ζηην Ελλάδα, οι 
ςποσπεώζειρ ηος πος αθοπούν ηιρ ειζθοπέρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ καλύπηοςν ηόζο ηην κύπια 
όζο και ηην επικοςπική αζθάλιζη. Δθόζον ππήξρε έσο 31-12-2016 ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ σο εξγνδφηεο ζε άιιν εληαζζφκελν ζηνλ ΔΦΚΑ θνξέα η. Ο.Γ.Α,   
η. Δ.Σ.Α.Α (Σ..Α.Τ, Σ..Μ.Δ.Γ.Δ, Σ.Α.Ν) η. Δ.Σ.Α.Π-Μ.Μ.Δ ζα δειώλεηαη ζηελ 
παξαπάλσ ππεύζπλε δήισζε θαη ζα πξνζθνκίδεηαη αληίζηνηρε βεβαίσζε. 

(Γηθαηνινγεηηθά): 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. 

 
Σα ελ  ιφγσ δηθαηνινγεηηθά γίλνληαη απνδεθηά  εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο 
ηνπο, άιισο ζηελ πεξίπησζε    πνπ  δελ  αλαθέξεηαη  ρξόλνο  ηζρύνο,  εθόζνλ       έρνπλ      εθδνζεί      έσο 
ηξεηο  (3)    κήλεο  πξηλ      ηελ   ππνβνιή  ηνπο. Λακβαλνκέλνπ  ππφςε  ηνπ  ζχληνκνπ,  ζε  πνιιέο  
πεξηπηψζεηο,  ρξφλνπ  ηζρχνο  ησλ  πηζηνπνηεηηθψλ  αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη 
απφ ηνπο εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο 
πιζηοποιηηικά, ηα οποία να καλύπηοςν και ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, ζχκθσλα κε 
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, 
εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ηα 
ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 
3). Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα για κάθε σπήζη ή για ζςμμεηοσή ζε διαγυνιζμό (όσι για είζππαξη). 
Σν  ελ  ιφγσ  δηθαηνινγεηηθφ  γίλεηαη  απνδεθηφ  εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν 
ππνβνιήο ηνπ, άιισο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο,  εθόζνλ έρεη 
εθδνζεί  έσο  ηξεηο  (3)  κήλεο  πξηλ     ηελ  ππνβνιή        ηνπ. 
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο εκεδαπνχο θνξείο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνχλ λα απνθηνχλ εγθαίξσο πιζηοποιηηικά, ηα οποία να καλύπηοςν και 
ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ 
Ν. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη.  
Σα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ηα ππφινηπα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 
4). Γηα ηελ παξάγξαθν 2γ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε γηα ηε κε 
ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, ρσξίο 
λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε νπνία 
γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο ηνπ 
άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Οκνίσο ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ απαζρνινχζαλ πξνζσπηθφ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. 
5). Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 
παξ.3 πεξίπησζε β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο,  ην νπνίν γίλεηαη απνδεθηό εθόζνλ έρεη 
εθδνζεί έσο ηξεηο  (3) κήλεο  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, θαη απφ ην νπνίν λα  πξνθχπηεη φηη  δελ  
ηεινχλ ππφ  πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή  άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή   αλαγθαζηηθήο  δηαρείξηζεο  ή   πησρεπηηθνχ  
ζπκβηβαζκνχ  ή   ππφ  άιιε  αλάινγε  δηαδηθαζία  φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε β ηεο 
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 
πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ 
εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Η., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 





Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 
εθθαζάξηζε. 
Η κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλύεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθόξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία 
θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή 
φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε 
βεβαίσζε ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από 
ηελ ππνβνιή ηεο, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ε νπνία 
γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 
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  ζηελ 
παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηώζεηο   α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ   2   θαη ζηελ πεξίπησζε    β' ηεο 
παξαγξάθνπ  4 ηνπ       άξζξνπ  73 ηνπ λ.4412/2016. 
6) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
απαηηείηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 
πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή 
εθόζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ. 

Γ.  
 Γηα  ηελ  παξάγξαθν 4  ηνπ  άξζξνπ  4  ηεο  παξνχζαο δηαθήξπμεο, απαηηείηαη ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ  πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε 
απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή εθόζνλ 
έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ. 
 
2. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν 
πξνζσξηλόο αλάδνρνο είλαη ηα αθόινπζα: 
 
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 Γ.. 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. 
Σα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ γίλνληαη 
απνδεθηά εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί  έσο  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 
ηνπο. 

 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ λ.4412/2016. 

 
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. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 
απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 
είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 





πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή, ρσξίο λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ  Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ο δήκνο ( κέζσ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ) θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί 
κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
 

       ΑΡΘΡΟ 10
ν   

ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
1. Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 
α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο 
πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην αξ.104 ηνπ Ν.4412/16. 

β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 
106 ηνπ Ν.4412/16. 

2. χκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Ν.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 11ν  
 ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο 
απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,   πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε 
θαιήο εθηέιεζεο. 

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 ρακειφηεξε 
ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

ΑΡΘΡΟ 12ν  
 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η εθηέιεζε ηεο, αλαθεξνκέλεο ζηελ παξνύζα εηζήγεζε πξνκήζεηαο ζα είλαη κέρξη ηεο 
εμαληιήζεσο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο ή κέρξη έλα έηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ν  





ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη φξνη ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16 

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 202 ηνπ Ν.4412/16: 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ 
παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην 
φξγαλν, 

β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, 

γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή 
εθπηψζεηο, 

δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ν  
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθηειεί 
ηελ πξνκήζεηα. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 
α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Πξνκήζεηαο. 

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - 
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Toλ  Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη 
κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 
θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), 
ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α. 

β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
γ) Κπάηηζη 0,06% ςπέπ ηηρ Α.Ε.Π.Π ( Απσήρ Εξέηαζηρ Πποδικαζηικών Πποζθςγών ) ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζύκβαζεο.[1].Επί ηηρ κπάηηζηρ αςηήρ ςπολογίζεηαι σαπηόζημο 3% και επί ηος 

σαπηοζήμος Ο.Γ.Α 20% 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο . 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 15ν  
 ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ 





1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα  ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 
ηνπ λ.4412/16, 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 
ζχκβαζε φηαλ: 

α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 
επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ Ν.4412/16). 

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 
επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο 
παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άξζξν 16ν  
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ  14 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 21 (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ),  
θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 
θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  
Η εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.  
Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ  
Ν .4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο 
ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ 
αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, 
ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο 
ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν  
 ΜΟΝΟΜΔΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε 
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 

 

           ΑΡΘΡΟ 18ν 
ΔΓΓΤΗΔΙ 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο πκθσλίαο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 
( Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α –Σ..Μ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα 





αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ 
αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη 
αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€). 

 
Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο : 

 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη 
πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιύπηεη πνζό ίζν 
κε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν 
Φ.Π.Α. (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16), θαη ζα ηζρύεη γηα δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 
πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Π.Α.. 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
Η αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ηεο 
ππεξεζίαο, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 
απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Η εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 19ν  
ΔΝΣΑΔΙ-ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

1.  Δλζηάζεηο  ππνβάιινληαη  απφ  ηνπο  νηθνλνκηθνχο  θνξείο  θαηά  ηεο  δηαθήξπμεο  
ηνπ  δηαγσληζκνχ  ή  ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Παηαλίαο, ζε πξνζεζκία πνπ 
εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 
ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο 
ησλ πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο, θαηφπηλ 
εηζήγεζεο  ηνπ  αξκφδηνπ  γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ,  ζε  θάζε  πεξίπησζε  πξηλ  ηελ  θαηαιεθηηθή  
εκεξνκελία  ππνβνιήο  ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Καηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηε ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. 
Η αλσηέξσ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή 
κεξηθψο δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

        2. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ 
αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη 
επί ηεο έλζηαζεο, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 
ελδίθσλ βνεζεκάησληεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ 
ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή 
πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο 
αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

ΑΡΘΡΟ 20ν  
ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 





Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κε απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, 
εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή. 
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν κεηαθνξέαο ζηελ Τπεξεζία 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα. 

ΑΡΘΡΟ 21ν  
 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Η παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα 
πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ 
εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην 
Ννκό αξκόδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα 
δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ 
δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ν  
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ 
νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  
2. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε 
νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 
Γήκνπ  
3. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 
επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ.  
Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Ν 
4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ν 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ- ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κήλεο, πνπ 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ 
ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. ε πεξίπησζε 
αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ 
ηελ παξάηαζε, πξηλ ηελ ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο 
δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
3. Η παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη’αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ήηνη 120 κέξεο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία 
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξίλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη 
ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
4. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ.97 ηνπ Ν.4412/2016. 
5. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) 
κελψλ ή κέρξη εμαληιήζεσο ην πνζνχ. 
Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ θαη κεηά απφ αλάινγν γξαπηφ αίηεκα ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο  Πεξηβάιινληνο, κε 
ππνρξέσζε ηνπ Πξνκεζεπηή λα παξαδψζεη άκεζα, εληφο ησλ επφκελσλ-απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 
Γειηίνπ Παξαγγειίαο- επηά εκεξψλ, ηα αλαγξαθφκελα είδε. 
ε πεξίπησζε παξαγγειίαο εηδψλ ηα νπνία δε δχλαληαη λα παξαδνζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία γηα ην ρξφλν 
παξάδνζεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
παξαγγειία. 
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ απνζήθε ηεο 
Τπεξεζίαο. 
Οπνηαδήπνηε παξαγγειία εθηειείηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ απνζηνιή Γειηίνπ Παξαγγειίαο 
απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 





Η ιήςε ηνπ Γειηίνπ Παξαγγειίαο ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. Σν ηηκνιφγην 
ζπλνδεπφκελν απφ ηα απαξαίηεηα ζρεηηθά ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζηελ απνζήθε ηεο 
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο. 
Η παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Τπεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ 
νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα πξνκεζεπηεί εγθαίξσο 
ηα πιηθά θαη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ. 
Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, αθαηάιιεια ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε 
λα ηα αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
                                                                                                                  Ο  Γήκαξρνο 

 

 
                                                                                                               Ιζίδσξνο η. Μάδεο 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Παηαλία  30/09/2020 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ Αξηζ.Πξση.: 13904 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: Πξνκήζεηα αδξαλψλ, αζθαιηηθνχ πιηθνχ 

 θαη δηάθνξσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Σαρ. Γ/λζε   

: 

Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κψδ .   

: 

19 002  

Σει.             

: 

2132030772 Αξηζκ. Μειέηεο :  34/2020 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 68.807,60 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 

Με ηελ παξνχζα αίηεζε, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ ν Γήκνο καο έρεη αλάγθε λα πξνβεί ζηελ 

πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ, ζθπξνδέκαηνο & ςπρξνχ αζθαιηηθνχ πιηθνχ. Ο ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηξεηο νκάδεο θη αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 68.807,60 € κε ην Φ. Π. Α. 

24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 20-6662.003 κε πίζησζε 79.000,00 € ησλ εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020   

CPV 1εο νκάδαο: 44111000-1 (Οηθνδνκηθά πιηθά) 

CPV 2εο νκάδαο: 44114000-2 (θπξφδεκα) 

CPV 3εο νκάδαο: 44113620-7 (Άζθαιηνο) 

 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 1ε ΟΜΑΓΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
MON. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Σζηκέλην γθξη ζαθί 50 kgr ηεκ. 200 6,00 1.200,00 

2 Σζηκέλην ιεπθφ ζαθί 50 kgr ηεκ. 100 10,00 1.000,00 

3 Άκκνο ιαηνκείνπ         Σφλνο 400 12,00 4.800,00 

4 Θξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) Tφλνο 900 10,00 9.000,00 

5 Υαιίθη Σφλνο 200 14,00 2.800,00 

6 Πιάθεο πεδνδξνκίσλ αληηνιηζζεηηθέο 

δηαζηάζεσλ 40ρ40 έσο 50ρ50 cm έγρξσκεο ή 

ιεπθέο κε ζρέδην θαη γξακκψζεηο 

η.κ. 100 8,50 850,00 

7 Αζβέζηεο ζαθί 0,02 θ.κ πεξίπνπ ηεκ. 100 2,00 200,00 

8 Κξάζπεδα κεγάια (100cmx15cmx30cm) ηεκ. 100 5,00 500,00 

9 Κπβφιηζνη η.κ. 100 10,00 1.000,00 

10 Σζηκεληφιηζνη ηεκ. 400 0,65 260,00 

11 Σνχβια κηθξά ηεκ. 1.800 0,10 180,00 

12 Σνχβια κεγάια ηεκ. 2.000 0,13 260,00 

13 Κφιια Πιαθηδίσλ kgr 1000 0,48 480,00 

14 ηδεξνχλ δνκηθφ πιέγκα B500A  kgr 2.000 1,00 2.000,00 

 ΤΝΟΛΟ    24.530,00 

 Φ.Π.Α 24%    5.887,20 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    30.417,20 

Οη πνζφηεηεο αλά θαηεγνξία είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ.  

 

 2ε ΟΜΑΓΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
MON. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

15 θπξφδεκα C16/20 m3 180 60,00 10.800,00 

 ΤΝΟΛΟ    10.800,00 

 Φ.Π.Α 24%    2.592,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    13.392,00 





 

 

 

 

3ε ΟΜΑΓΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
MON. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

16 Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα ζε ζάθνπο 25 θηιψλ  ηεκ. 5.600 3,60 20.160,00 

 ΤΝΟΛΟ    20.160,00 

 Φ.Π.Α 24%    4.838,40 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    24.998,40 

 

 Zεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιφγην ζε θάζε παξάδνζε γηα: 

1ε νκάδα: Α/Α   3, 4, 5 θαη 14  

2ε νκάδα: Α/Α   15 

 

Υξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο   

Ζ εθηέιεζε ηεο, αλαθεξνκέλεο ζηελ παξνχζα εηζήγεζε πξνκήζεηαο ζα είλαη κέρξη ηεο 

εμαληιήζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη έλα έηνο. 

 

Σφπνο παξάδνζεο : 

Tα αλσηέξσ ππφ πξνκήζεηα ήδε ζα παξαδίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο Τπεξεζίαο θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο. 

 

Λνηπά ζηνηρεία ηεο πξνο αλάζεζε παξερφκελεο ππεξεζίαο :  

Σέινο, ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο καο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο 

παξερφκελεο  πξνκήζεηαο , γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο απηήο.  

 

Απαηηνχληαη ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία ρ 

Γελ απαηηνχληαη ηερληθέο γλψζεηο ή ηερληθή εκπεηξία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ. 

  

ΜΟΗΡΑΓΔΝΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΗΗΓΧΡΟ η. ΜΑΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΡΓΟ: Πξνκήζεηα αδξαλψλ, αζθαιηηθνχ πιηθνχ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ  θαη δηάθνξσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   

: 

Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κψδ .   

: 

19 002  

Σει.             

: 

2132030772 Αξηζκ. Μειέηεο :  34/2020 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 68.807,60 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα αδξαλψλ θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ππεξεζία χδξεπζεο θαζψο θαη ζπληεξήζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ θζνξέο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά είλαη, αδξαλή πιηθά  (άκκν ιαηνκείνπ, 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) & ραιίθη),  ηζηκέλην γθξη & ιεπθφ, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, αζβέζηε 

ζε πνιηφ, θξάζπεδα κεγάια, θπβφιηζνη, ηζηκεληφιηζνη, ηνχβια κεγάια & κηθξά, δνκηθφ πιέγκα, 

ζθπξφδεκα C16/20 & Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα ζε ζάθνπο 25 θηιψλ. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηξεηο νκάδεο θη αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 68.807,60 € 

κε ην Φ. Π. Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 20-6662.003 κε πίζησζε 79.000,00 € ησλ εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020 

Ο ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ έγηλε σο εμήο: 

1ε ΟΜΑΓΑ: ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ κε CPV 44111000-1 πνζνχ 30.417,20 €  κε ην Φ. Π. Α. 24%  

2ε ΟΜΑΓΑ: ΚΤΡΟΓΔΜΑ κε CPV 44114000-2 πνζνχ 13.392,00 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

3ε ΟΜΑΓΑ: Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα κε CPV 44113620-7 πνζνχ 24.998,40 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα κία 

ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ. Ζ ππνδηαίξεζε ηεο χκβαζεο ζε ηκήκαηα 

απνζθνπεί ζηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη 

ζηελ επίηεπμε ζπκθεξφηεξεο γηα ηνλ Γήκν χκβαζεο. 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ΤΝΟΠΣΗΚΟ (ΠΡΟΥΔΗΡΟ) ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ζχκθσλα κε ηηο 

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

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ηνλ Ν. 

3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ζπλνιηθή 

ηηκή). 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1ε ΟΜΑΓΑ 

ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΟΗΝΟ   

Σν ηζηκέλην ζα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο, ηχπνπ Portland CEM ΗΗ/Β-Μ (W-P-LL) 32,5N, ζα 

θέξεη ππνρξεσηηθά ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE, δειαδή ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1:2011. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δεηά ηε δηεμαγσγή 

ειέγρσλ πνηφηεηαο γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ παξαδίδνληαη, εάλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο έιεγρνο 

πνπ κπνξεί λα δεηεζεί είλαη κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο 

παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ε αληίζηνηρε πνζφηεηα απνξξίπηεηαη θαη 

επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο. Σζηκέλην κε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ππθλφηεηαο (πνπ πεξηέρεη 

φγθνπο ή ζβψινπο πνπ δελ δηαιχνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη) δελ ζα γίλεηαη απνδεθηφ. Ζ κεηαθνξά 

θαη παξάδνζε ηνπ ηζηκέληνπ ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλνπο ράξηηλνπο ζάθνπο ελψ ε απνζήθεπζή ηνπ 

(πξηλ ηελ παξάδνζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θιεηζηνχο, θαιά αεξηδφκελνπο ρψξνπο 

πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ ζε μχιηλεο, ππεξπςσκέλεο 

θαηά 10 cm απφ ην έδαθνο πιαηθφξκεο, κε χςνο ζηνίβαμεο ην πνιχ 8 ζάθνπο. Γελ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηζηκέλην ειηθίαο πέξαλ ησλ 3 κελψλ.  

Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ΔΛΟΣ 

EN ΗSΟ 9001:2008. 

 

 





ΣΗΜΔΝΣΟ ΛΔΤΚΟ   

Σν ηζηκέλην ζα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο, ηχπνπ Portland (CEM I 52,5 R), ζα θέξεη 

ππνρξεσηηθά ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE, δειαδή ζα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1:2011. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα δεηά ηε δηεμαγσγή 

ειέγρσλ πνηφηεηαο  γηα ηηο πνζφηεηεο  πνπ  παξαδίδνληαη,  εάλ απηφ  θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 

Ο  έιεγρνο πνπ κπνξεί λα δεηεζεί είλαη κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

απφ ηηο παξαδηδφκελεο πνζφηεηεο δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, ε αληίζηνηρε πνζφηεηα 

απνξξίπηεηαη  θαη επηβάιιεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο. Σζηκέλην κε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή 

ππθλφηεηαο (πνπ πεξηέρεη φγθνπο ή ζβψινπο πνπ δελ δηαιχνληαη κε ζθίμηκν ζην ρέξη) δελ ζα 

γίλεηαη απνδεθηφ.   Ζ κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ηζηκέληνπ ζα γίλεη ζε ζθξαγηζκέλνπο ράξηηλνπο 

ζάθνπο ελψ ε απνζήθεπζή ηνπ (πξηλ ηελ παξάδνζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θιεηζηνχο, θαιά 

αεξηδφκελνπο ρψξνπο πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηελ πγξαζία θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ ζε 

μχιηλεο, ππεξπςσκέλεο θαηά 10 cm απφ ην έδαθνο πιαηθφξκεο, κε χςνο ζηνίβαμεο ην πνιχ 8 

ζάθνπο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηζηκέλην ειηθίαο πέξαλ ησλ 3 κελψλ. Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο  ΔΛΟΣ EN ΗSΟ 9001:2008. 

ΑΜΜΟ  ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ     

Ζ άκκνο ζα πξνέξρεηαη απφ ιαηνκείν θαη ζα απνηειείηαη απφ θφθθνπο ζθιεξνχο θαη αλζεθηηθνχο, 

ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ ζβψινπο αξγίινπ θαη νξγαληθέο νπζίεο θαη ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13055:2002  

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΜΜΟΤ  

Θξαπζηή 0/7, ρνλδξφθνθθε 0/5, κεζφθνθθε 0/3, ιεπηφθνθθε 0/1 

Ζ άκκνο ζα πξέπεη λα πιεξεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

• Ηζρχνπλ νη γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε 

θνθθνκεηξηθή γξακκή πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δειαδή ε άκκνο λα πεξηέρεη φια ηα κεγέζε ησλ 

θφθθσλ θαη ζε πνζνζηά φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηηο ηδαληθέο θνθθνκεηξηθέο θακπχιεο 

(FULLER EMPA θηι).   

• πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ επηβιαβείο νπζίεο, φπσο άξγηιν, νξγαληθά ζπζηαηηθά, ηάιθε, 

καξκαξπγία θηι. Οη αληίζηνηρεο κέγηζηεο αλεθηέο - θαηά βάξνο – πεξηεθηηθφηεηεο είλαη : 4% γηα 

ηελ άξγηιν, 1% γηα ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά θαη 1% γηα ηνλ ηάιθε θαη ηνλ καξκαξπγία. Δηδηθφηεξα ε 

αλαινγία αξγηιηθψλ ζηνηρείσλ (ηθαλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ ιάζπε), ησλ νπνίσλ νη θφθθνη είλαη 

κηθξφηεξνη ησλ 0,02 mm, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3% ζε βάξνο γηα θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε 0/7 

θαη ην 4% ζε βάξνο γηα θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε 0/3. Ζ άκκνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 20% 

θφθθνπο δηάζηαζεο ίζεο ή κηθξφηεξεο ησλ 0,2 mm  

• Σα πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα ηα αδξαλή θνληακάησλ είλαη ηα αθφινπζα : 

Απαίηεζε Πξφηππν 

1 Αδξαλή θνληακάησλ ΔΛΟΣ ΔΝ 13139 : 2002 

2 Διαθξά αδξαλή γηα ζθπξνδέκαηα, θνληάκαηα θαη ελέκαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 : 2002 

3 Γνθηκέο γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ΔΝ 933 

4 Γνθηκέο κεραληθψλ θαη θπζηθψλ ηδηνηήησλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1097 

5 Γνθηκέο αληνρήο έλαληη ζεξκηθψλ θαη θαηξηθψλ κεηαβνιψλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1367 

6 Γεηγκαηνιεςία γηα έιεγρν γεληθψλ ηδηνηήησλ ΔΝ 932 

Εεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιφγην  ζε θάζε παξάδνζε         

ΘΡΑΤΣΟ ΤΛΗΚΟ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ (3Α)  

Παξάγεηαη απφ κεραληθή θαηεξγαζία θαη ζξαχζε αζβεζηφιηζνπ ζην ιαηνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη   δηαρσξηζκφο κε θφζθηλα. Ζ δηαβάζκηζε ηνπ είλαη: 0 έσο 31,5 mm. Υξήζε σο πιηθφ 

νδνζηξσζίαο θαη ζε ζηαζεξνπνηεκέλα κε πδξαπιηθέο θνλίεο πιηθά ζχκθσλα κε ην ΔΝ 13242 θαη 

ηηο ΔΣΔΠ. Σν πξντφλ  ζα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

ην εξγαζηήξην ηνπ ιαηνκείνπ  ζα γίλνληαη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ CE, φινη ζε κεληαία βάζε πνπ είλαη νη θάησζη: 

• Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε (EN 933-1) – Γνθηκέο γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αδξαλψλ. 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δηαγξάκκαηνο θνθθνκεηξίαο. Μέζνδνο κε θφζθηλα. 

• Έιεγρνο ηζνδπλάκνπ άκκνπ (EN 933-8) – Γνθηκέο γεσκεηξηθψλ ηδηνηήησλ ησλ αδξαλψλ. 

Αμηνιφγεζε ιεπηφθνθθνπ θιάζκαηνο (παηπάιεο). Γνθηκή ηζνδχλακνπ άκκνπ. 

• Κπαλφ ηνπ κεζπιελίνπ (EN 933-9) – Γνθηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γεσκεηξηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αδξαλψλ. Πνηνηηθή αμηνιφγεζε ιεπηφθνθθνπ θιάζκαηνο. Γνθηκή κπιε ηνπ 

17 κεζπιελίνπ. 

Δπηπξφζζεηα  ζα γίλνληαη ζε εμακεληαία θαη εηήζηα βάζε νη παξαπάλσ δνθηκέο ζε εμσηεξηθφ 

δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. 

 





 

 

• Ππθλφηεηα θαη θελά ραιαξψλ αδξαλψλ (ΔΝ 1097-3) 

• Ππθλφηεηα θαη πγξαζία απνξξφθεζεο αδξαλψλ (ΔΝ 1097-6) 

• Αληίζηαζε ζε ζξπκκαηηζκφ δνθηκή Los Angeles (ΔΝ 1097-2) 

• Αληνρή ζε θζνξά δνθηκή Micro Deval (EN 1097-1) 

• Αληίζηαζε ζε ζεξκηθή θαηαπφλεζε (ΔΝ 1367-5) 

• Γνθηκή ζεηηθνχ καγλεζίνπ (ΔΝ 1367-2) 

 • Υεκηθέο ηδηφηεηεο αδξαλψλ: Πεξηεθηηθφηεηα ζε ρνπκηθά ζπζηαηηθά (ΔΝ 1744-1) 

Εεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιφγην  ζε θάζε παξάδνζε         

ΥΑΛΗΚΗ  

Σα ζξαπζηά αδξαλή πιηθά πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 408 

«ζξαπζηά αδξαλή γηα ζχλζεζε ζθπξνδέκαηνο», δειαδή λα είλαη θαζαξά, νκνηφκνξθεο πνηφηεηαο 

απφ ζπκπαγέο πέηξσκα απαιιαγκέλα απφ ηεκάρηα απνζαξζξσκέλα, απφ βφινπο αξγίινπ θαζψο θαη 

απφ άιιεο πξνζκίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επζηάζεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σν 

ζξαπζηφ πιηθφ ζα απνηειείηαη απφ ζθιεξά, πγηή θαη αλζεθηηθά ηεκάρηα θαη ζα είλαη θαζαξφ, 

νκνηφκνξθεο πνηφηεηαο, ζπκπαγέο, απαιιαγκέλν απφ θπηηθέο ή άιιεο θάζε είδνπο πξνζκίμεηο, 

ρψκαηα, βψινπο αξγίινπ, πεξηβιήκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη απνζαξζξσκέλα ή εχζξαπζηα 

ζρηζηνιηζηθά ηεκάρηα. 

Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηα φξηα δηαβαζκίζεσο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη πξέπεη λα είλαη νκαιή, ρσξίο απφηνκεο δηαβαζκίζεηο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη ηα ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνπ δηαζέηνπλ απφ 

αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα πξνβεί ζε ειέγρνπο 

ηνπ πιηθνχ ζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα, εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Σα έμνδα ησλ ειέγρσλ 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Σα ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλνπο 

ζάθνπο ή μχιηλα θηβψηηα. 

Σα αδξαλή ηα νπνία ηίζεληαη ζηελ θπθινθνξία, πσινχληαη, αλαιψλνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα 

δνκηθά έξγα ζηελ Διιάδα, ζα ζπκκνξθψλνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο είηε κε έλα απφ ηα 

θαησηέξσ επξσπατθά πξφηππα: ΔΛΟΣ ΔΝ 12620:2002 (ΔΝ 12620:2002) "Αδξαλή γηα 

ζθπξφδεκα", ΔΛΟΣ ΔΝ 13043:2002 (ΔΝ 13043:2002) "Αδξαλή αζθαιηνκηγκάησλ θαη 

επηθαλεηαθψλ επηζηξψζεσλ νδψλ, αεξνδξνκίσλ θαη άιισλ πεξηνρψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ", 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 -1:2002 (ΔΝ 13055-1: 2002) "Διαθξά αδξαλή - Μέξνο 1: Διαθξά „αδξαλή γηα 

ζθπξνδέκαηα, θνληάκαηα θαη ελέκαηα", ΔΛΟΣ 13055 - 2: 2004 (ΔΝ 13055 - 2: 2004) "Διαθξά 

αδξαλή - Μέξνο 2: Διαθξά αδξαλή αζθαιηνκηγκάησλ, επηθαλεηαθψλ επηζηξψζεσλ θαη εθαξκνγψλ 

κε „ζηαζεξνπνηεκέλα ή κε ζηαζεξνπνηεκέλα πιηθά", ΔΛΟΣ ΔΝ 13139:2002 (ΔΝ 13139: 2002) 

"Αδξαλή θνληακάησλ", ΔΛΟΣ ΔΝ 13242:2002 (ΔΝ 13242:2002) "Αδξαλή πιηθψλ 

ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε πδξαπιηθέο θνλίεο, ή κε ζηαζεξνπνηεκέλσλ γηα ρξήζε ζηα ηερληθά έξγα θαη 

ηελ νδνπνηία" 

Εεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιφγην  ζε θάζε παξάδνζε 

ΠΛΑΚΔ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ  

Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αληηνιηζζεξψλ πιαθψλ πεδνδξνκίσλ εθ ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 5 

εθ., δηαζηάζεσλ 0,50Υ0,50cm ή 0,40x0,40cm (ή άιισλ δηαζηάζεσλ αλ απαηηείηαη)  έγρξσκεο ή 

ιεπθέο κε ζρέδην ή ρσξίο θαη γξακκψζεηο ρσξίο), ζχκθσλα κε ηε ΔΣΔΠ κε θσδηθφ ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501:05-02-02-00:2009 . Θα ζπκκνξθψλνληαη κε ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1339:2003 

θαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE.  

ΠΟΛΣΟ ΑΒΔΣΖ  

Πξνκήζεηα πδξαζβέζηνπ ζε ζάθνπο ησλ 20 kg, ζα απνζεθεχεηαη ζπζθεπαζκέλε ζε ζηεγαζκέλνπο, 

απφιπηα μεξνχο ρψξνπο. Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ 

πιηθνχ.  Ο αζβέζηεο ζα είλαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηνπ ηχπνπ πνπ θπθινθνξεί ζην εκπφξην, κε 

πεξηεθηηθφηεηα νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ καδί κε νμείδην ηνπ καγλεζίνπ κεγαιχηεξε ηνπ 95%. Ο 

πνιηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ζβήζηκν ηνπ αζβέζηε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη ζξφκβνπο ή ζηεξεέο 

νπζίεο θαη λα απνηειείηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ θνιινεηδνχο κνξθήο αζβέζηε. 

Πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ≤70% θαη ≥ 45%.      

ΚΡΑΠΔΓΑ ΜΔΓΑΛΑ (100cm x 15cm x 30cm) 

Πξνκήζεηα θξαζπέδνπ απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 100cmx15cmx28cm.  Θα πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ1340:2003 + AC:2006  «Πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα» 

θαη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ κε θσδηθφ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-01-00:2009.   

 

 

 





 

ΚΤΒΟΛΗΘΟΗ   

Πξνκήζεηα  θπβφιηζνπ  απφ ζπκπαγή πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ηχπνπ 

«δηπινχ Σ» είηε άιινπ ζρεδίνπ έγρξσκνπ .Θα πξέπεη κα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ1338 θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ κε θσδηθφ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-02-00:2009.    

ΣΗΜΔΝΣΟΛΗΘΟ  

Πξνκήζεηα ηζηκεληφιηζνπ 34Υ17Υ17CM πεξίπνπ θαη βάξνπο 10 kgr πεξίπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο, 

θαηαζθεπαζκέλνη ηνπιάρηζηνλ 28 εκέξεο πξηλ θαη κε εκθαλέο ην ρξψκα ζθιήξπλζεο. Οη 

ηζηκεληφιηζνη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο θαη λα είλαη 

ειεγκέλνη θαη εγθεθξηκέλνη σο πξνο ηε ζπζηνιή μήξαλζεο θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή μήξαλζε ζε 

ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Ζ αληνρή ζε ζιίςε θαη ε πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα ησλ ηζηκεληφιηζσλ 

πξνζδηνξίδνληαη κε δνθηκέο βάζε ηνπ ΔΝ 772 θαη ηνπ AST C 140. Πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ηελ ίδηα 

εκθάληζε (ηδηαίηεξα πθή) θαη λα έρνπλ ζπληεξεζεί κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο.      

ΣΟΤΒΛΑ ΜΗΚΡΑ (6cm Υ 9cm Υ 19cm) &  ΣΟΤΒΛΑ ΜΔΓΑΛΑ (9cm Υ 12cm Υ 19cm)   

Πξνκήζεηα νπηφπιηλζσλ δηαζηάζεσλ 6×9×19 cm θαη 9×12×19 cm, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε 

ηελ ΠΣΠ Γ100 (ΤΑ Γ14/535Θ9Ο). Οη ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπηφπιηλζσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε ΔΣΔΠ κε θσδηθφ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00:2009. Οη ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη νπηφπιηλζνη είλαη ηα παξαθάησ:   

Να είλαη θαιά ςεκέλνη, ζθιεξνί  θαη φρη εχζξππηνη, κε νκνηφκνξθν ρξψκα  

Να κελ είλαη παινπνηεκέλνη  

Σν ζρήκα φισλ ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα είλαη θαλνληθφ. Γελ επηηξέπνληαη απνθιίζεηο εθηφο ησλ 

πξνδηαγεγξακκέλσλ αλνρψλ. Να ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ζε φια 

ηα ηεκάρηα. 

Να αλαδίδνπλ κε θξνχζε θαζαξφ ήρν. 

Να κελ έρνπλ ξσγκέο, ζθαζίκαηα, ξαγίζκαηα, παξακνξθσκέλα ηεκάρηα, λα κελ πεξηιακβάλνπλ 

θνκκάηηα αζβέζηε ή άιια μέλα ζψκαηα.  

Να είλαη πνιχ θαιά δηακνξθσκέλνη, κε ιεία ιεπηφθνθθή επηθάλεηα θαη αθκέο ρσξίο ειιείςεηο. 

Να είλαη αλζεθηηθνί ζηνλ παγεηφ 

Να απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά βάξνο μεξνχ ηνχβινπ 

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 

Πξνκήζεηα θφιιαο πιαθηδίσλ κε πςειή αξρηθή θαη ηειηθή αληνρή ζπγθφιιεζεο, αληνρή ζηελ 

πγξαζία θαη κεγάιν ρξφλν επηθφιιεζεο. Καηάιιειε γηα  θφιιεζε θεξακηθψλ πιαθηδίσλ, ηνίρνπ ή 

δαπέδνπ, ζε επηθάλεηεο απφ ζθπξφδεκα, πιηλζνδνκή, ζνβά θιπ. Γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο, ε θφιια ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππα ΔΝ 12004:2007 + A1:2012  

ΗΓΖΡΟΤΝ ΓΟΜΗΚΟ ΠΛΔΓΜΑ  

Πξνκήζεηα ηδεξνχ νπιηζκνχ  Γνκηθά  Κνηλά πιέγκαηα  B500A θαηά ΔΛΟΣ 1421-2, δηαζηάζεσλ  

2,15κ.Υ 5,00κ. κε βξφγρνπο νξζνγψληνπο ή ηεηξάγσλνπο. Δθαξκνγέο ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, γηα 

ηνλ ειαθξχ νπιηζκφ. 

Εεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιφγην  ζε θάζε παξάδνζε 

2ε ΟΜΑΓΑ 

θπξφδεκα C16/20 

Σν έηνηκν ζθπξφδεκα ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο C16/20. Ζ δηαπίζησζε ηνπ 

αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρν απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην θαη ηα έμνδα ησλ 

ειέγρσλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Σν αθαηάιιειν πιηθφ ζα απνκαθξχλεηαη απφ ην εξγνηάμην 

κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή.  

Σα αδξαλή πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζθπξφδεκα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE θαη ζα 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο θνθθνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηνπο ειιεληθνχο 

θαλνληζκνχο γηα ρξήζε ζε ηερληθά έξγα θαη λα δηαζέηνπλ ακειεηέα πιαζηηθφηεηα. Ζ ζήκαλζε CE 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ 

θαηά ηελ κέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο. Ζ κεηαθνξά ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη κε κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία 

ζα είλαη ηθαλά λα κεηαθέξνπλ ην πιηθφ ζηνλ ηφπν πνπ ζα δεηεζεί απφ ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γήκνπ Παηαλίαο . Σα νρήκαηα κεηαθνξάο νθείινπλ λα πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. 

θαη θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο θ.ι.π., πνπ ζα πξνμελήζνπλ θαηά ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε 

ησλ πιηθψλ. Οη παξαδφζεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο γίλνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ ηκεκαηηθά, ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή (κέζσ mail ή fax) επηθνηλσλία κε ηνλ 

πξνκεζεπηή κία κέξα (1) πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 

Εεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιφγην  ζε θάζε παξάδνζε 

 

 





 

3ε ΟΜΑΓΑ: 

Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα 

Πξνκήζεηα έηνηκνπ ςπρξνχ αζθαιηφκηγκαηφο  ζε ζαθηά ησλ 25 θηιψλ γηα γξήγνξε θαη κφληκε 

απνθαηάζηαζε κηθξψλ θζνξψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο (ηνπηθέο επηζθεπέο νδνζηξσκάησλ), φπσο 

ιαθθνχβεο, ηνκέο θ.ι.π., ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ αζθαιηηθφ κίγκα κε ειαζηηθέο ηδηφηεηεο, 

εηδηθήο θνθθνκεηξίαο ηα αδξαλή πιηθά θαζψο θαη δηάθνξα πξφζζεηα ηα νπνία  ζα ηνπ πξνζδίδνπλ 

εμαηξεηηθή ζπγθνιιεηηθφηεηα. 

Δηδηθφηεξα:     

Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν θαη λα παξαδίδεηαη ζε εχρξεζηε ζπζθεπαζία (πιαζηηθνί 

ζαθνη απφ HDPE, ησλ 25 θηιψλ), ζε μχιηλεο παιέηεο κε θηικ πεξηηχιημεο παιεηψλ.  

Ζ δηάξθεηα απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν έηε, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην ρψξν απνζήθεπζεο (ζηεγαζκέλνο, θιεηζηφο θ.ι.π.).  

Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλάρξεζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πιηθνχ κεηά ην άλνηγκα ηεο 

ζπζθεπαζίαο, ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κηαο εβδνκάδαο κεηά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ «ζθίγγεη» 

ην πιηθφ κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο. 

Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη άκεζα αθνχ αλνηρζεί ε ζπζθεπαζία ηνπ, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη αλάδεπζε ή αλάκεημε κε άιιε ζπγθνιιεηηθή νπζία. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ δελ ζα απαηηεί επαιείςεηο (ζπγθνιιεηηθέο, πξνεπαιείςεηο), ελψ ην πιηθφ 

πξέπεη λα δηαζέηεη πνιχ θαιή πξφζθπζε κε ην ππφζηξσκα θαη λα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε παιαηά ή 

λέα άζθαιην , αθφκα θαη κε ηζηκέλην. 

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

(κεραλεκάησλ) ή εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε απνθαηαζηαζείζα θζνξά ηνπ αζθαιηνηάπεηα 

(ιαθθνχβα, ηνκή θ.ι.π.) λα απνδίδεηαη άκεζα ζηελ θπθινθνξία, ρσξίο ην πιηθφ λα απνθνιιάηαη 

απφ ηα ειαζηηθά ησλ δηεξρφκελσλ ηξνρνθφξσλ. 

Πξέπεη λα είλαη «παληφο θαηξνχ», λα εθαξκφδεηαη δειαδή κε επθνιία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο (βξνρφπησζε, ιηκλάδνληα λεξά, ρακειέο ή πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πγξαζία απφ ηελ ιαθθνχβα 

(δειαδή λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί  ην πιηθφ αθφκα θαη αλ ε ιαθθνχβα έρεη λεξφ). 

Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν θαη ηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο (αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ρηφλη, 

παγεηφο , βξνρή ή θαχζσλαο), κε ειαζηηθφηεηα πνπ ζα δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ, έηζη ψζηε κεηά ηελ επηζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο λα κελ παξνπζηάδεη ξσγκέο 

ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ θαη λα κελ απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ ή ηνπο 

πεδνχο. 

Πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε επθακςία, ρσξίο ηελ εκθάληζε ξσγκψλ. 

Δλ γέλεη ζπληζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ψζηε 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο λα επηηπγράλεηαη ε βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα, δειαδή, εππιαζηφηεηα  

ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε κφληκε απνθαηάζηαζε ιάθθσλ θαη θζνξψλ ησλ νδνζηξσκάησλ, πνπ 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αλά πάζα ψξα ηεο εκέξαο θαη αλεμαξηήησο επνρήο θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 

(εθ‟ φζνλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαη – απεηθνλίδνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ 

πξντφληνο ή ζην δειηίν δεδνκέλσλ αζθάιεηαο απηνχ). 

Σν πνζνζηφ αζθάιηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5,5%  θαηά βάξνο αδξαλψλ, έηζη ψζηε ε 

ζπλδεηηθφηεηα ηνπ  φινπ ζθπξνδέκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

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

ηνμηθφ, ζπκθσλά κε ηε λνκνζεζία πεξί επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ. 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Παηαλία    30 - 09 - 2020 Ο Πξντζηάκελνο Γ. Π. 

 

 
Παηαλία    30 - 09 - 2020 

 

 

 

 

Κσλ/λνο Βαζηιείνπ Μνηξαζγεληήο Παλαγηψηεο 

ΓΔ Τδξαπιηθψλ Μεραλνιφγνο ΣΔ 

 

 





 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΡΓΟ: Πξνκήζεηα αδξαλψλ, αζθαιηηθνχ πιηθνχ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ  θαη δηάθνξσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   

: 

Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κψδ .   

: 

19 002  

Σει.             

: 

2132030772 Αξηζκ. Μειέηεο :  34/2020 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 68.807,60 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

 1ε ΟΜΑΓΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
MON. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Σζηκέλην γθξη ζαθί 50 kgr ηεκ. 200 6,00 1.200,00 

2 Σζηκέλην ιεπθφ ζαθί 50 kgr ηεκ. 100 10,00 1.000,00 

3 Άκκνο ιαηνκείνπ         Σφλνο 400 12,00 4.800,00 

4 Θξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) Tφλνο 900 10,00 9.000,00 

5 Υαιίθη Σφλνο 200 14,00 2.800,00 

6 Πιάθεο πεδνδξνκίσλ αληηνιηζζεηηθέο 

δηαζηάζεσλ 40ρ40 έσο 50ρ50 cm έγρξσκεο ή 

ιεπθέο κε ζρέδην θαη γξακκψζεηο 

η.κ. 100 8,50 850,00 

7 Αζβέζηεο ζαθί 0,02 θ.κ πεξίπνπ ηεκ. 100 2,00 200,00 

8 Κξάζπεδα κεγάια (100cmx15cmx30cm) ηεκ. 100 5,00 500,00 

9 Κπβφιηζνη η.κ. 100 10,00 1.000,00 

10 Σζηκεληφιηζνη ηεκ. 400 0,65 260,00 

11 Σνχβια κηθξά ηεκ. 1.800 0,10 180,00 

12 Σνχβια κεγάια ηεκ. 2.000 0,13 260,00 

13 Κφιια Πιαθηδίσλ kgr 1000 0,48 480,00 

14 ηδεξνχλ δνκηθφ πιέγκα B500A  kgr 2.000 1,00 2.000,00 

 ΤΝΟΛΟ    24.530,00 

 Φ.Π.Α 24%    5.887,20 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    30.417,20 

Οη πνζφηεηεο αλά θαηεγνξία είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ.  

 

 2ε ΟΜΑΓΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
MON. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

15 θπξφδεκα C16/20 m3 180 60,00 10.800,00 

 ΤΝΟΛΟ    10.800,00 

 Φ.Π.Α 24%    2.592,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    13.392,00 

 

3ε ΟΜΑΓΑ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
MON. 

ΜΔΣΡ. 
ΣΔΜ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

16 Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα ζε ζάθνπο 25 θηιψλ  ηεκ. 5.600 3,60 20.160,00 

 ΤΝΟΛΟ    20.160,00 

 Φ.Π.Α 24%    4.838,40 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    24.998,40 

 





 

 

 

 

 

 Zεηείηαη απαξαίηεηα δπγνιφγην ζε θάζε παξάδνζε γηα: 

1ε νκάδα: Α/Α   3, 4, 5 θαη 14  

2ε νκάδα: Α/Α   15 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Παηαλία    30 - 09 - 2020 Ο Πξντζηάκελνο Γ. Π. 

 Παηαλία    30 - 09 - 2020 

  

Κσλ/λνο Βαζηιείνπ Μνηξαζγεληήο Παλαγηψηεο 

ΓΔ Τδξαπιηθψλ Μεραλνιφγνο ΣΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΡΓΟ: Πξνκήζεηα αδξαλψλ, αζθαιηηθνχ πιηθνχ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ  θαη δηάθνξσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ 

ΓΖΜΟ  ΠΑΗΑΝΗΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   

: 

Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κψδ .   

: 

19 002  

Σει.             

: 

2132030772 Αξηζκ. Μειέηεο :  34/2020 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 68.807,60 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν (Αληηθείκελν)  

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα αδξαλψλ θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ππεξεζία χδξεπζεο θαζψο θαη ζπληεξήζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ θζνξέο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά είλαη, αδξαλή πιηθά  (άκκν ιαηνκείνπ, 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) & ραιίθη),  ηζηκέλην γθξη & ιεπθφ, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, αζβέζηε 

ζε πνιηφ, θξάζπεδα κεγάια, θπβφιηζνη, ηζηκεληφιηζνη, ηνχβια κεγάια & κηθξά, δνκηθφ πιέγκα, 

ζθπξφδεκα C16/20 & Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα ζε ζάθνπο 25 θηιψλ. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηιακβάλεη ηξεηο νκάδεο θη αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 68.807,60 € 

κε ην Φ. Π. Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 20-6662.003 κε πίζησζε 79.000,00 € ησλ εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2020 

Ο ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ έγηλε σο εμήο: 

1ε ΟΜΑΓΑ: ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ κε CPV 44111000-1 πνζνχ 30.417,20 €  κε ην Φ. Π. Α. 24%  

2ε ΟΜΑΓΑ: ΚΤΡΟΓΔΜΑ κε CPV 44114000-2 πνζνχ 13.392,00 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

3ε ΟΜΑΓΑ: Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα κε CPV 44113620-7 πνζνχ 24.998,40 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα κία 

ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ. Ζ ππνδηαίξεζε ηεο χκβαζεο ζε ηκήκαηα 

απνζθνπεί ζηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη 

ζηελ επίηεπμε ζπκθεξφηεξεο γηα ηνλ Γήκν χκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν (Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο) 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο: - Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». - Σνπ Ν. 3852/2010 

«Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο». - Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». - Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». - Σνπ Ν.4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

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

δηαηάμεηο». - Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 3ν (πκβαηηθά ζηνηρεία) 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

Α).Γηαθήξπμε  

Β) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Γ) Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο.  

Γ) πγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

Δ) Σερληθή έθζεζε Ε) Πξνζθνξά αλαδφρνπ  

 

 

 

 





 

ΑΡΘΡΟ 4ν (Σξφπνο εθηέιεζεο)  

Ζ εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4412/2016 κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν (Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο - χκβαζε)  

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. (Άξζξν 72 Ν. 4412/2016) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Οη εγγπήζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο είλαη 

δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 

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

ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Ο αλάδνρνο ηεο κεηά απφ ηελ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ηεο Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο 10 εκεξψλ γηα ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ν (Πξνζεζκία εθηέιεζεο)  

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ή έσο θαη ηελ εμάληιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο αξρφκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ 

πξνκήζεηα κπνξεί λα είλαη καδηθή ή ηκεκαηηθή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε. Ζ ηηκνιφγεζε ζα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ παξαιαβή κε ζηαζεξή ηηκή (ηηκή 

πξνζθνξάο). Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ δελ 

έρεη εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ. Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα άξλεζεο 

ηεο παξάηαζεο. Οη ηηκέο ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ επηδέρνληαη νπδεκία 

πξνζαχμεζε ή αλαπξνζαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ν (Δθηέιεζε πξνκήζεηαο - Παξαιαβή) 

Ζ παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή, παξνπζία ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ζε φηη αθνξά ηηο ηκεκαηηθέο 

παξαδφζεηο (ζε φηη αθνξά ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηκεκαηηθέο παξαγγειίεο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ) θαη ηνλ ηφπν θαη ρψξν απηψλ  είηε ζε ρψξν απνζήθεπζεο φζν θαη απ επζείαο 

ζηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή, δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη  ηελ  απφξξηςε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ. 

Οη παξαδφζεηο ζα είλαη ηκεκαηηθέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο ππεξεζίαο θαη ηηο εληνιέο ηεο 

δηεχζπλζεο πεξηβάιινληνο. 

Δθ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο ππφ ηεο 

ηδίαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε 

βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ ηξφπν. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ν (Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο) 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, 

ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.  

 

 





 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν (Σξφπνο Πιεξσκήο) 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη αθνχ 

ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο 

Δπηηξνπέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Παηαλία    30 - 09 - 2020 Ο Πξντζηάκελνο Γ. Π. 

 Παηαλία    30 - 09 - 2020 

  

Κσλ/λνο Βαζηιείνπ Μνηξαζγεληήο Παλαγηψηεο 

ΓΔ Τδξαπιηθψλ Μεραλνιφγνο ΣΔ 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ - ΔΝΣΤΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
1ε ΟΜΑΓΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
MON. 
ΜΔΣΡ. 

ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Σζηκέλην γθξη ζαθί 50 kgr ηεκ. 200   

2 Σζηκέλην ιεπθφ ζαθί 50 kgr ηεκ. 100   

3 Άκκνο ιαηνκείνπ         Σφλνο 400   

4 Θξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) Tφλνο 900   

5 Υαιίθη Σφλνο 200   

6 Πιάθεο πεδνδξνκίσλ αληηνιηζζεηηθέο 
δηαζηάζεσλ 40ρ40 έσο 50ρ50 cm έγρξσκεο ή 
ιεπθέο κε ζρέδην θαη γξακκψζεηο 

η.κ. 100   

7 Αζβέζηεο ζαθί 0,02 θ.κ πεξίπνπ ηεκ. 100   

8 Κξάζπεδα κεγάια (100cmx15cmx30cm) ηεκ. 100   

9 Κπβφιηζνη η.κ. 100   

10 Σζηκεληφιηζνη ηεκ. 400   

11 Σνχβια κηθξά ηεκ. 1.800   

12 Σνχβια κεγάια ηεκ. 2.000   

13 Κφιια Πιαθηδίσλ kgr 1000   

14 ηδεξνχλ δνκηθφ πιέγκα B500A  kgr 2.000   

 ΤΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 
 2ε ΟΜΑΓΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
MON. 
ΜΔΣΡ. 

ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

15 θπξφδεκα C16/20 m3 180   

 ΤΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 
3ε ΟΜΑΓΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ 
MON. 
ΜΔΣΡ. 

ΣΔΜ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

16 Φπρξφ  αζθαιηηθφ κίγκα ζε ζάθνπο 25 θηιψλ  ηεκ. 5.600   

 ΤΝΟΛΟ     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     

 
 
        

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
 

…../……/2020 
 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ- ΦΡΑΓΙΓΑ 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ - ΣΔΤΓ 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
1
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

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

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6230] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Καξανιή & Γεκεηξίνπ 

38
Α
/Παηαλία/19002] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΑΛΔΞΗΟΤ ΥΡΖΣΟ-ΜΟΗΡΑΓΔΝΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ] 

- Σειέθσλν: [213 2030721-213 2030772] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [alexiou@0155.syzefxis.gov.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[www.paiania.gov.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ  

CPV 1εο νκάδαο: 44111000-1 (Οηθνδνκηθά πιηθά) 

CPV 2εο νκάδαο: 44114000-2 (θπξφδεκα) 

CPV 3εο νκάδαο: 44113620-7 (Άζθαιηνο) 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [6230] 

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

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [3] 

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

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

                                                 
1 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 





Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
2
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
3
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
4
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

                                                 
2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

3 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο.  

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

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα 

επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

4 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 





Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
5
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
6
; 

[] Ναη [] Όρη 

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

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

                                                 
5 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

6 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 





 





Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

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

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 





Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
7
  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

                                                 
7  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ 

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

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

απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 





Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

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

ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  





Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

8
 

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

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
9
· 

 δσξνδνθία
10,11

· 

 απάηε
12

· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
13

· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
14

· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
15

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
16

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
17

 

                                                 
8 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

9 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

10 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.  

11 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 

1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε 

δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

12 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε 

ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ 

µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

13 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

14 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

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

25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

15 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

16 Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

17 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 





Δάλ λαη, αλαθέξεηε
18

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
19

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
21

: 

[……] 

 

                                                 
18 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

19 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

20 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

21 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  





Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
22

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
23

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
24

 

[……][……][……] 

 

                                                 
22 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

23 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

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

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

24 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 





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

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
25

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
26

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
27 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
28

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

                                                 
25 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

26 . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

27 Άξζξν 73 παξ. 5. 

28 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 





Έχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
30

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
31

 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

[] Ναη [] Όρη 

                                                 
29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

30 Πξβι άξζξν 48. 

31  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 





αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

 

 





Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
32

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

                                                 
32 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 





Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή 

ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ 

Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο33
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 

 

                                                 
33 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 





Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
34

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο
35

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
36

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
37

 -θαη ε 

αληίζηνηρε αμία) 

 

                                                 
34  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  
35  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

36 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

37 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  





θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 





Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
38

, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 

αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
39

, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 

αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
40

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
41

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ  

                                                 
38 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

39 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

40 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

41 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο 

II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 





ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
42

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
43

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

                                                 
42 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

43 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  





εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 





Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 





Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο 

ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά44, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
45

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
46

 

 

                                                 
44 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

45 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

46 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 





Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

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

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

ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

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

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

αλαθέξνληαη
47

, εθηόο εάλ : 

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

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
48

. 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα 

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

Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

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

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

 

 

                                                 
47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

48 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 

ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




