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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.3/2019   

υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ : «Ζγκριςη όρων δημοπράτηςησ και τεχνικών προδιαγραφών διενζργειασ  
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΕΡΜΘ 
ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΣΙΔΟ». 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 55/2019 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 12-02-2019, ημζρα Σρίτη και ώρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα από 
τθν αρικ.πρωτ.:οικ.7989/700/08-02-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (6) μζλθ, ιτοι: 

 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Κωνςταντόπουλοσ πυρίδων 
2. Γιϊτθ Γεωργία     2. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
3. Νάςτοσ Δθμιτριοσ    3. Γκόγκοσ Κωνςταντίνοσ 
4. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ      
5. Λιόντοσ Ιωάννθσ  
6. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ     
 
      τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου  Βαςίλθσ καμνζλοσ  
για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.    
     Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ, ειςθγοφμενοσ το 
ανωτζρω κζμα, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του Δ/ντι 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν κ. ωτιρθ πυριδάκθ, θ οποία ζχει 
ωσ εξισ: 
     Κφριοι φμβουλοι, ςτον Διμο υπάρχει ανάγκθ προμικειασ κερμισ αςφάλτου για 
τθν Δ.Ε. Παμβϊτιδοσ. Για τθν παραπάνω προμικεια ζχει ςυνταχκεί θ αντίςτοιχθ 
μελζτθ από τθν Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, υντιρθςθσ Ζργων και 
Πραςίνου, Σμιμα υντιρθςθσ Ζργων & Πολιτικισ Προςταςίασ, θ οποία και ζχει 
αναρτιςει ςτο ΚΗΜΔΗ το αντίςτοιχο πρωτογενζσ αίτθμα. 
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Προκειμζνου να διενεργθκεί θ προμικεια, πρζπει με απόφαςι ςασ να εγκρίνετε 
τουσ όρουσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Για τον ςκοπό αυτό κζτουμε 
υπόψθ ςασ το ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ και παρακαλοφμε για τθν ζγκριςι του. 
 

Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τθσ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2019. 
5. Σθν ειςιγθςθ του Δ/ντι Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Ιωαννιτϊν κ. ωτιρθ 
πυριδάκθ. 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν διενζργειασ  
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗ 
ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΣΙΔΟ. 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 55/2019. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ 
 
 
           Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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                                                            Ηωάννινα .../ 02 /2019 

                                                                      Αριθμ. Πρωτ. :  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                      
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ                 
ΓΖΜΟ  ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΟΤ  & ΑΠΟΘΖΚΖ                                                                                                                                                                                                     

……………………………………………………………………………………… 
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ : Καπλάνη 5 - Ηωάννινα 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Απόστολος Γκούνης 
ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2651361385 
Fax: 2651074441 
Email: agounis@ioannina.gr  

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

                                                      

ΑΞΝΦΑΠΖ 

 
ΘΔΚΑ: «Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

γηα ηελ πξνκήζεηα1 Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Γ.Δ. Ξακβώηηδαο, 

πξνϋπνινγηζκνύ 44.999,84 € (ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ 

ελελήληα ελλέα επξώ θαη νγδόληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α..»  

 

Ν ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

ΡΝ ΓΖΚΝ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

                                                                           

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο :  

1. Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010),φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2.Λ.4555/18«Κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο-

                                                           
1
 Το παρόν υπόδειγμα  με ανάλογθ προςαρμογι , ζχει  εφαρμογι και ςτθ περίπτωςθ διενζργειασ 

πρόχειρου διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν γενικισ φφςθσ τθσ παρ 9β του άρκρου 2 
Ν.4412/16   

mailto:agounis@ioannina.gr
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Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α »                              

[ Ξξόγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η] 

3. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-

2016)φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

4. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

5. Ρν Λ.2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φ.Ξ.Α.» (ΦΔΘ 248/Α/07-11-2000), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

6. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη 

7. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

8. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 

204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

9. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 

74/Α/26-03-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
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11. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

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

δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

12. Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α) 

13.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο  παξ 9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209  

14. Το  άρκρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ» 

15.Ρελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (Φ.Δ.Θ 3698/Β/16-11-

2016):Έγθξηζε  «Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο » (ΡΔΓ) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ  

16. Την Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 

79 παξ. 4 Λ. 4412/16 

17.Ρν ΞΟΩΡΝΓΔΛΔΠ ΑΗΡΖΚΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ  

19REQ004444379 2019-02-11 

18.Ρν κε αξηζκφ ……/201.. Ρεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε 

19.Ρελ κε αξηζκφ ……/201..Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο κε ΑΓΑ……….  

20.Ρελ κε αξηζκφ …./201.. Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο( ΑΓΑ …) κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ α) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη β) θαηαξηίζζεθαλ  νη φξνη 

δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα/ππεξεζία  κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα Θεξκήο 

Αζθάιηνπ γηα ηελ Γ.Δ. Ξακβώηηδαο»  
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21. Ρηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα2 Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Γ.Δ. 

Ξακβώηηδαο                                                    

ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ 

 

Ππλνπηηθό δηαγσληζκφ , κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 

Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Γ.Δ. Ξακβώηηδνο                                                  

γηα ηα έηε 2019 & 2020, πξνυπνινγηζκνχ 44.999,84 € (ζαξάληα ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα επξώ θαη νγδόληα ηεζζάξσλ 

ιεπηώλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. και θα βαπύνει ηοςρ Κωδικούρ 

Απιθμούρ Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ηος Πποϋπολογιζμού ηος Δήμος, ωρ εξήρ: 

  

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ Θ.Α. CPV 2019 

€ 

2020 

€ 

ΠΛΝΙΗΘΑ 

1 Θεξκή 

Άζθαιηνο  γηα 

ηελ Γ.Δ. 

Ξακβώηηδαο                                                    

30.6662.013 44113620-7 42.999,84 2.000,00 44.999,84 

 

Ο θαηακεξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζηα νηθνλνκηθά έηε 2019-2020 είλαη σο εμήο:  

Ο.Ε. 2019-2020 Γηα πιηθά Γηα ΦΠΑ 24,0% ύλνια αλά Έηνο 

 Ο.Δ. 2020: 1.612,90 € 387,10 € 2.000,00 € 

 Ο.Δ. 2019: 34.677,29 € 8.322,55 € 42.999,84 € 

πλνιηθή Δαπάλε  36.290,19 € 8.709,65 € 44.999,84 € 

 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ κε βάζε 

ηνπο Ξίλαθεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β΄.  

 
Ζ δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. 

Ν δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ , 

ηελ ../02/2019  θαη ώξα 09:00 – 09:30 π.κ. ζηελ  αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ, επί ηεο Ξιαηείαο Α. Ξαπαλδξένπ 5 

(Ηζόγεην). 

Νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ή λα 

απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζην ηκήκα Ξξνκεζεηώλ, Γηαρείξηζεο ιηθνύ θαη Απνζήθεο ηεο 

                                                           
2
 θ  υπθρεςία  
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Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ, Ξξσηόθνιιν 

Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, Θαπιάλε 7 – Ηζόγεην, ην αξγόηεξν κέρξη θαη ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή ηελ 

../02/2019 θαη ώξα 13:00 κ.κ.. Ξξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ώξα 

απηή είλαη εθπξόζεζκε, θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη επηζηξέθεηαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηεί.  

Ξξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ 

έθζαζαλ έγθαηξα ζην Γήκν Ησαλληηψλ επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην κέξνο 

1 ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ  ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Α’» 

2 ΔΗΓΗΘΝΗ   ΝΟΝΗ  ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Β’» 

3 ΞΝΓΔΗΓΚΑ  ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ’» 

4 ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄» 

5. ΔΛΡΞΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ  ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Δ΄» 

6. ΚΔΙΔΡΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «ΠΡ’» 

7. ΔΛΡΞΝ  ΡΔΓ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Ε΄» 

 

Θαλέλαο 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 θαη πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία καο ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ 

Ζ 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 πνςεθίνπο.  

Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ 

Ξξνζθνξψλ απφ ηνπο πνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο 

βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο 

δαπάλεο.  

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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Ζ παξνύζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  

1. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  www.ioannina.gr   

2. ζην Θεληξηθό Ζιεθηξνληθό Κεηξών Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ( ΘΖΚΓΖΠ) 

Ζ δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Νη 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. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 

παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ην 

Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ θαη Γηαρείξηζεο ιηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθνχ ηει: 

26513 - 61385 , fax: 26510 – 74441 & Email: agounis@ioannina.gr  . 

Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ κειέηε θαη ηα δεηνχκελα είδε  παξέρνληαη απφ 

ηελ Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, Ππληήξεζεο Έξγσλ θαη Ξξαζίλνπ, 

Ρκήκα Ππληήξεζεο Έξγσλ & Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, Θσλζηαληηλνππφιεσο 6 

(Δξγνηάμην Γήκνπ Ησαλληηψλ) θαη ζηα ηει.: 2651031168, 2651031448 θαη Fax: 

2651077805 (θ. Σξηζη. Θαπεηάλνο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ππλνπηηθά Πηνηρεία 

  

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ  

 

http://www.ioannina.gr/
mailto:agounis@ioannina.gr
ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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 ΓΖΚΝΠ ΗΩΑΛΛΗΡΩΛ  

ΔΗΓΝΠ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

Ππλνπηηθφο 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

 

………/………./……… 

 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

Η αίθοςζα ηος Δημοηικού Σςμβοςλίος ηος Δήμος 

Ιωαννιηών, επί ηηρ Πλαηείαρ Α. Παπανδπέος 5 

(Ιζόγειο). 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  
 

Ξξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Γ.Δ. 

Ξακβψηηδαο 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

44.999,84 € 

 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

120 εκέξεο 

 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ/ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

 

 

Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’ 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’ 

ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ  Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’ 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ( 

Ξ.Σ )30/12/2016  

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ 0,06%3 ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (επηβαξχλεηαη κε 

ραξηφζεκν 3% & επ’ απηνχ 20% εηζθνξά 

ππέξ Ν.Γ.Α.) 

0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο 

Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ Ξξνζθπγώλ )  ε 

νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

                                                           
3
 Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ ςτισ ςυμβάςεισ που υπάγονται ςτον 

παρόντα νόμο, φψουσ μεγαλφτερου ι ίςου των δφο χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) ευρϊ και 
ανεξαρτιτωσ πθγισ προζλευςθσ χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται μετά τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ του, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ (άρκρο 4 § 3 Ν. 4013/11). 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.4.(επηβαξχλεηαη 

κε ραξηφζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ 

Ν.Γ.Α 20%) 

 

 

 

ΦΝΟΝΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ Θαηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο 

θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-

3-2017 ) 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ  
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α΄» ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
ΑΡΘΡΟ 1

ο
 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  : ΛΟΓΟΗ- ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ -ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  : ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  : ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ- ΠΡΟΧΡΗΝΟ 

ΑΝΑΓΟΥΟ 
ΑΡΘΡΟ 8

ο
  : ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ   

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  : ΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΑΡΘΡΟ10
ο
 : ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ  

ΑΡΘΡΟ11
ο
 : ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΑΡΘΡΟ12
ο
 : ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ13
ο
 : ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ -ΚΡΑΣΖΔΗ  

ΑΡΘΡΟ14
ο
: ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ  

ΑΡΘΡΟ15
ο
: ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 16
ο
: ΔΓΓΤΖΔΗ                  

ΑΡΘΡΟ17
ο
:ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ –ΔΝΣΑΔΗ  

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
:  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 20
ο
: ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β΄» .ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  
ΑΡΘΡΟ 1

ο
: ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 :  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ . 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ    

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄» ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  
ΑΡΘΡΟ 1

ο
: ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ-ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΠΟΟΣΖΣΑ-ΣΗΜΖ  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ   

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ  

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ  

 ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 ΑΡΘΡΟ 8
ο
: ΜΟΝΟΜΔΡΖ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ» ΔΝΣΤΠΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ» ΜΔΛΔΣΖ 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Ε» ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΤΓ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Α΄»  

ΓΔΛIΘΝI ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε κε  αξηζκό …./……) 

                                          

 ΑΟΘΟΝ 1ν : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ           

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 Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ 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  

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ 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.  

ΑΟΘΟΝ 2ν  : ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

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 ……. /……/ 201.. θαη 

ώξα 14:00 κ.κ..       ή  λα ηελ θαηαζέζνπλ  ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ηελ 

……../……/…………..201….. θαη ώξα …..π.κ. ζηελ Ηζόγεηα αίζνπζα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ, ζην θηίξην ηνπ 

Θεληξηθνύ Γεκαξρείνπ, επί ηεο Ξι. Α. Ξαπαλδξένπ 5, ζηα Ησάλληλα. 

Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην  Γήκν  έγθαηξα. 
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Νη πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνχλ.  

ΑΟΘΟΝ 3ν  : ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ-

ΓΙΥΠΠΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ.  

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, 

ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Ν 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. Πε 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. Πε πεξίπησζε ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Πε 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». Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ πεξεζία 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. Ρν δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 28/2015.  

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

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

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε 
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πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε5. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη 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. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/19846 (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 επηθπξσκέλα7,  θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί 

λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην 

πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 

53 ηνπ Θψδηθα 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 Ξξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 

έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-

10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  

«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.». 

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 ειιεληθή8. 

 

Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο), ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:      

                           

                                                           
5
 παρ 3 άρκρου 53 Ν.4412/16  

6
παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16  

7
 Είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο του προςφζροντοσ ,είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ 

«APOSTILE»ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
8
 παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16 
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α. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 

Β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

γ. Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

 

δ Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο                                      

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

                                        

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :  

α. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο 

παξαξηήκαηνο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ Λ.4412/16).  

β. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Λ.4412/16) . 

γ. Σσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.95 

ηνπ Λ.4412/16) . 

Νη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

ΑΟΘΟΝ 4ν   : ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ 

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ 

Λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 
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α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο - πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα 

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

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

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή 

ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

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

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

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

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - 

πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο Νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλητη  καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
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εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Η υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

αα)Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθφνοντα Σφμβουλο, 

καθϊσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  

β) Κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 
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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 Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη 

ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.9 

3. Δπίζεο απνθιείνληαη: 

 α) πνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 

Α' ηνπ Λ. 4412/16,  

β) πνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) πνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε 

ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  

δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο,  

ε) πνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ 

                                                           
9
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτζρω ρφθμιςη καταλαμβάνει 

διαδικαςίεσ που εκκινοφν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικαςίεσ που ήδη ζχουν εκκινήςει   
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απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/16, 

 ζη) πνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

δ) πνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην 

νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.  

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη 

ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

ΑΟΘΟΝ 5ν  :ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 

ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , προςκομίηουν κατά 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το  Ρππνπνηεκέλν 

έληππν πεύζπλεο Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ)10 11 12ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ 

Λ.4412/16            ( Β/3698/16-11-2016),  πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα...). θαη ζπκπιεξψλεηαη   ,(ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ : ΚΔΟΝΠ ΗΗ 

(ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β,Γ θαη Γ13 ) ,ΚΔΟΝΠ ΗΗΗ(ΔΛΝΡΖΡΔΠ  Α,Β,Γ ),ΚΔΟΝΠ IV 

(ENOTHTA α)  ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  νη ζρεηηθέο  

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ. Ρν 

αλσηέξσ Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο  

                                                           
10

 Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ  μορφι ςτθν ιςτοςελίδα  τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και 
www.hsppa.gr 
11

 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο 
αποτελεί πρότυπο τεφχοσ με δεςμευτική ιςχφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 
53, χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κακϊσ και διαγωνιςμοφσ μελετϊν του Βιβλίου Ι του 
ν.4412/2016 των οποίων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία είναι κατϊτερθ από τα όρια των 

περιπτϊςεων (α), (β) και (γ) του άρκρου 5 .Οι αναθζτοντεσ φορείσ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 

δφνανται, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 281, να χρηςιμοποιοφν το ΤΕΥΔ για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία των οποίων είναι κατϊτερθ από τα όρια 
των περιπτ. (α) και (β) του άρκρου 235. 
12

 Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε): Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ 
για τθ ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ. 
13

 Ρλθροφορίεσ ςχετικζσ με υπεργολάβουσ  
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Γήισζεο(Ρ.Δ..Γ)ππνγξάθεηαη  14 θαη  ππνβάιιεηαη 15απφ ηνπο  ππνςήθηνπο  

αθνχ ζπκπιεξσζεί        

Πεκείσζε (1):Υπνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΤΔΥΓ  

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ  Ρ.Δ..Γ είλαη δπλαηή κε   κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 

πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  δελ βξίζθεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο  

                                                           
14

(Συχνζσ  Ερωτήςεισ – Απαντήςεισ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωςθ που περιςςότερα 
πρόςωπα, ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του 
ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
15

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ 
προσ οικονομικοφσ φορείσ  
1) Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια 
επιλογισ ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι 
ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ).  
2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα 
ΤΕΥΔ.  
3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι 
περιςςότερων άλλων οικονομικϊν φορζων , οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) 
διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου 
παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν 
και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι 
ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ 
για κακζνα από αυτοφσ.  
4) Πταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ πρζπει να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο 
οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.  
5) Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά 
χωριςτά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 
του Μζρουσ III του ΤΕΥΔ για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ15 . Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με 
το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ 
οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Εφόςον το 
(τα) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκοφν με τθ μορφι υπεργολαβίασ δεν υπερβαίνει (ουν) το 
30%. τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ να αποφαςίςει και επομζνωσ να ορίςει ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτθν προκιρυξθ και ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ εάν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ III πρζπει ι δεν πρζπει 
να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν βαςίηεται ο οικονομικόσ φορζασ. 
  
 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ



19 
 
 

 Υο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ, 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.16 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν  : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Πην θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηε ζπκθσλία ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην αξ.2 ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Β' ηεο παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ λα ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη 

ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ην θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.  

Πηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

ΑΟΘΟΝ 7ν  : ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΦΑΘΔΙΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ    κε ζπκπιήξσζε  

απφ  ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ  εληχπσλ  ησλ   νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ    ησλ  

πνπ επηζπλάπηνληαη  ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ’          

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα. 

Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο 

θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

Πην θάθειν ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

κφλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή. 

Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

                                                           
16

 Άρκρο 79Α όπωσ προςτζκθκε ςτον Ν.4412/16 με τθν παρ 13 του άρκρου 107 Ν.4497/17    
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Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε  γλσκνδφηεζή ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ».  

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΩΟΔΑΛ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ.  

Σξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην δηάζηεκα 120 εκεξώλ  από ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζην παξόληα δηαγσληζκό 

Ξξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Ζ 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 λ.4412/16.  

ΑΟΘΟΝ 8ν  : ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ KAI ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-

ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  

1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv 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.Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξoζθoξψv ηελ εκεξoκεvία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε.  

3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  
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Κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο", "Ρερληθή 

Ξξνζθνξά" θαη "Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά".  

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. Πε 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.  

Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  

Νη 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. 

Κεηά 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. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε 

αλάζεζεο ππεξεζηψλ) κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ 
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παξφρσλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη 

πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Λ. 

4412/16). 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/16, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ν 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. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

ΑΟΘΟΝ 9Ν  : ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε   

Αλαζέηνπζα Αξρή (Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή)17  ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ18, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν , ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά19 φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 

ηνπ Λ. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 4412/2016. Ρα δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.  

α. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ: 

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 

                                                           
17

 Το  Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νομικοφ Ρροςϊπου 
18

 Η προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα 
(10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 § 1). 
19

 Ρρωτότυπα θ αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 Ν.4250/14 
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λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 

4412/2016 ήηνη :  

Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

αα)Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθφνοντα Σφμβουλο, 

καθϊσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου  

δδ)ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

(2) Ξηζηνπνηεηηθό  έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ε απφ δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε 

δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  

(3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 
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(4) Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ 

λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ ζρεηηθήο 

εηδνπνίεζεο. 

 (5)  Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  σο αθνινύζσο : 

α. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία  

θαζψο   θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) Ρα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο  

      α. Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, 

απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε 

ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΗΑ  ΖΚΔΓΑΞΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

β.1)Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) 

ή Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΞΔ) : 

α) Ρν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή 

ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, 

κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΘ. 

Β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΝΔ 

ή ΔΔ  ε Η.Θ.Δ)       

α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 

θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
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Ξαξαζηαηηθά  εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ  πξνζώπσλ  σο αθνινύζσο : 

 Ξξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), 

απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε 

ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα 

ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο 

εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο).  

 Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.  

 Πε  πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

(ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή 

Ν.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Θ.Δ)  

γ. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΘΑ ΑΙΙΝΓΑΞΑ ΞΟΝΠΥΞΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

Πεκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε 

δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ 

ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε 

ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

δ. ΓΗΑ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ: 

(1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. ΓΗΑ ΔΛΥΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΥΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 
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Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

(7)Ξιζηοποιηηικό από ηη Διεύθςνζη Ππογπαμμαηιζμού και Σςνηονιζμού ηηρ 

Επιθεώπηζηρ Επγαζιακών Σσέζεων, από ηο οποίο να πποκύπηοςν οι ππάξειρ 

επιβολήρ πποζηίμος πος έσοςν εκδοθεί ζε βάπορ ηος οικονομικού θοπέα ζε σπονικό 

διάζηημα δύο (2) εηών ππιν από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ 

πποζθοπάρ ή αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ.» .20
 

 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. Ζ 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, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή  αλαθξηβή,  απνξξίπηεηαη 

ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ   θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηώλεηαη. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ,  

απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηώλεηαη. 

                                                           
20

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτζρω ρφθμιςη καταλαμβάνει 
διαδικαςίεσ που εκκινοφν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικαςίεσ που ήδη ζχουν εκκινήςει   
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Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ 

εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  

Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ε 

δηαδηθαζία καηαηώλεηαη. 

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο είηε θαηαθύξσζεο ηεο ζύκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 . 

 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16 

 

ΑΟΘΟΝ 10ν  : ΘΟΗΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 

α. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

αξ.105 ηνπ Λ.4412/16. 

β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 103 θαη 106 ηνπ Λ.4412/16. 

2. Πχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο 

ΑΟΘΟΝ 11ν  : ΠΛΑΤΖ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ 

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 
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α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 

Λ.4412/16 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,   

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο  απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ 

πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Πρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην Ξαξάξηεκα 

«Γ΄» απηήο. Ζ πεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ 

θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

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

εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 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. 

ΑΟΘΟΝ 12ν  : ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο ή κέρξη 

ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ, εάλ ηνχην πξνεγεζεί ησλ 12 κελψλ.  

ΑΟΘΟΝ 13ν  : ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, β) 

νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Θαηά 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 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16 
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Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Λ.4412/16: 

α. Ξαξαδφζεθε 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.  

ΑΟΘΟΝ 14ν  : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

παξαιαβήο ηεο πεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα. Απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ππέξ ηεο πεξεζίαο. 

β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Νδεγίαο 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.Ξ.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο 
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θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ 

Ν.Γ.Α. 

β) Θξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν 

πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/201621 

γ) Θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ ( Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθώλ 

Ξξνζθπγώλ )  ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο.22.Δπί  ηεο θξάηεζεο απηήο 

ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη επί ηνπ ραξηνζήκνπ Ν.Γ.Α 20% 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο . 

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή. 

ΑΟΘΟΝ 15ν : ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ - ΘΟΥΠΔΗΠ 

1. Ν 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. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 

αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

                                                           
21

 Ο σπόνορ, ηπόπορ και η διαδικαζία κπάηηζηρ ηων ωρ άνω σπημαηικών ποζών, καθώρ και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για ηην εθαπμογή ηηρ ωρ άνω κπάηηζηρ  εξαπηάηαι από ηην έκδοζη 
ηηρ κοινήρ απόθαζηρ ηος Υποςπγού Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Τοςπιζμού και Οικονομικών 
ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 36 ηος ν. 4412/2016 
22

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-
3-2017 ) 
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α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ) 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 Λ.4412/16. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΟΘΟΝ 16ν : ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην23  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 Λ.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 

Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΟΘΟΝ 17ν : ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή 

ζηα θξάηε – κέξε ηεο Ππκθσλίαο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 ( Α΄139) θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α –Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

                                                           
23

 Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ν.Ρ 
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ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη 

δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Πε 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. Ρν πνζφ ησλ 

εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€). 

Δγγύεζε Θαιήο Δθηέιεζεο : 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα 

θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. (άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα έμη 

(6) κήλεο. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ.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.Ξ.Α.. 

Ζ 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. 

Ζ 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. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν 

πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Θαηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

72 ηνπ Λ.4412/16. 

πόδεηγκα εγγύεζεο ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα Γ΄. 

ΑΟΘΟΝ 18ν : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ  - ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην 

ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
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ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη 

ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.» 

Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε 

αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ( ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο)24 ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, 

εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία 

κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 

11. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε 

αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ( ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο), ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ 

Λ.4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, 

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

αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή 

κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 θαη 221 ηνπ Λ.4412/16. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη 

πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30 ) εκεξψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, 

απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

                                                           
24

 Η του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθ περίπτωςθ του Νομικοφ Ρροςϊπου 
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αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Νη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο, ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

Ζ ελ ιόγσ απόθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε 

θύζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά 

ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Νη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην , πξνθεηκέλνπ λα 

πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 

ΑΟΘΟΝ 19ν ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Ζ  παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά 

πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ 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 Λνκό  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. 

ΑΟΘΟΝ 20ν  : ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Ζ πεξεζία 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. Κεηά 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. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  

4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή 

αμηνιφγεζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε 

δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο (εηο 

δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ θαηαηέζεθε απφ 
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ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 

Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Λ 4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

            Ν ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

 

ΘΥΚΑΠ ΓΗΥΡΗΡΠΑΠ 
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 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Β΄» 

                             ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε …/201…) 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

120 εκεξψλ, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4412/16, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ 

παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη 

ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ζ 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. Κεηά 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 

ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 

θνξείο. 

4. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ.97 ηνπ Λ.4412/16 

ΑΟΘΟΝ 2Ν  : ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ - ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ   

ΓΑΞΑΛΖ  -  ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε πξνκήζεηα ζεξκήο αζθάιηνπ 

γηα ηελ Γ.Δ. Ξακβψηηδαο. 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ σο εμήο: 

Α/Α Είδνο Τιηθώλ 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 

Μεξηθή 

Δαπάλε 

Ελδεηθηηθή 

Δαπάλε 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  

θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ 

ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-03-

11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 

tn 633,00 55,03 € 34.833,99 € 

36.290,19 € 
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ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ 

επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

2 

Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 

ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο 

kgr 2.427,00 0,60 € 1.456,20 € 

3     

   χλνιν Γαπάλεο Τιηθψλ 36.290,19 € 

ΦΠΑ 24,00% 8.709,65 € 

Γεληθό ύλνιν Δαπάλεο 44.999,84 € 

 

Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

1. Ξξνκήζεηα  αζθαιηνκίγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ 

ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ ΑΠ 

31,5 ή ΑΠ 40 ΔΡΔΞ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ 

ζηξψζεσλ επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. Δπηκέηξεζε κε βάζε 

δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

2. Ξξνκήζεηα  Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή 

αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί αζθαιηηθήο 

ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο . Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα. 

Ρα πιηθά πνπ παξαιακβάλνληαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

εξγαζηεξίσλ (θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ) επεηδή πξφθεηηαη γηα πιηθά παξαγσγήο 

ιαηνκείσλ θαη ζχλζεζεο πιηθψλ, θαζψο θαη κε αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ 

ζπκκφξθσζεο θαηά  ΔΙΝΡ ή δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο 

(IEC/CENELEC) φηαλ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο δηαζέηε ζρεηηθφ ISO. Ρα 

πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ζα είλαη 

επηθπξσκέλα. 

Νη παξαπάλσ φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη απαξάβαηνη.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα 

ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ 

δηαπηζηεπκέλν, πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ Πχζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ ή απφ θνξέα 

δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European 

Cooperation for Accreditation –EA) θαη κάιηζηα κέινο ηεο αληίζηνηρεο Ππκθσλίαο 

Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A) απηήο. 

Δθφζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηφηε ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη 

εληφο 5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε λα ηα πξνζθνκίζεη. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ 
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θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε 

επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο 

θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 

ΑΟΘΟΝ 3ν  : ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

Τα προσ προμικεια υλικά κα παραδοκοφν ςτο Εργοτάξιο του Διμου Ιωαννιτϊν, οδόσ 

Κωνςταντινουπόλεωσ 6, ςτα Ιωάννινα ι ςε χϊρο που κα υποδείξει ο υπεφκυνοσ 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ και θ παραλαβι κα πραγματοποιθκεί άπαξ ι ςταδιακά 

και ανάλογα με τα αιτιματα του εντολζα. 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν ζε 12 κήλεο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη άπαμ ή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο επνπηεχνπζαο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ  θαη κεηά απφ αλάινγν γξαπηφ 

αίηεκα ηεο, κε ππνρξέσζε ηνπ Ξξνκεζεπηή λα παξαδψζεη άκεζα, εληφο ησλ 

επφκελσλ - απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΑΠ - επηά εκεξψλ, ηα 

αλαγξαθφκελα είδε. 

Πε πεξίπησζε παξαγγειίαο εηδψλ ηα νπνία δε δχλαληαη λα παξαδνζνχλ εληφο ηνπ 

αλσηέξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ 

πεξεζία γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ 

πεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. 

Ν 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. 

Ρα 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. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ 

Λ.4412/16.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄» 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε ………./201..) 

 

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ……………………… 

Γ/ΛΠΖ: ……………….., Ρ.Θ. ………… 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘΓΝΠΖΠ ………………………………………… 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΩ) …………………… 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 

ΞΟΝΠ 

ΓΖΚΝ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ……………………………………………………………………….. 

ππέξ ηνπ ΓΖΚΝ ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ, πι. Α. Ξαπαλδξένπ 5 – Ησάλληλα (Α.Φ.Κ. 

997908926) γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ Ξξνκήζεηα 

Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Γ.Δ. Ξακβώηηδαο, ζχκθσλα κε 

ηελ........................ Γηαθήξπμε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Νηθνλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηώλ. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 5 εκέξεο απφ ηελ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

                                                                 (Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή)  
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     ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄» 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε ……/201..) 

 

 

 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

ΓΖΚΝΠ  ΗΥΑΛΛΗΡΥΛ 

Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ- ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 

ΙΗΘΝ -ΑΞΝΘΖΘΖΠ 

Ησάλληλα:  

Α.Ξ.:  

Γεκόζηα Πύκβαζε πξνκήζεηαο κε ηίηιν:  

«Ξξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ» γηα ηελ Γ.Δ. Ξακβώηηδαο 

Πηα Ησάλληλα, ζήκεξα ……………, ήκεξα Γεπηέξα, νη ππνγξάθνληεο, ηελ παξνχζα, 

αθελφο ν  Γήκνο Ησαλληηψλ  κε Α.Φ.Κ. 997908926 - Γ.Ν.. Ησαλλίλσλ θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν θ. Θσκά Κπέγθα θαη αθεηέξνπ ε εηαηξεία 

…………………  πνπ εδξεχεη ζηα ……………., νδφο ………………, Ρ.Θ. …………….., ηει. 

………………, θαμ …………………., κε Α.Φ.Κ. …………….. - Γ.Ν.. ………… θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. ………………….., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο 

«αλάδνρνο/πξνκεζεπηήο», ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, 

ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ………………….. απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

θαηαθπξψζεθε ζηνλ αλάδνρν ………………….. ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε …………………….), γηα ηελ Ξξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα 

ηελ Γ.Δ. Ξακβψηηδαο γηα 12 κήλεο θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο 

……………. € κε Φ.Ξ.Α. 24%. 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, νη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ηδηφηεηα πνπ πξναλαθέξζεθε, 

ππνγξάθνπλ ηελ ζχκβαζε απηή κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ-

ΞΝΠΝΡΖΡΑ-ΡΗΚΖ 
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Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε πξνκήζεηα κε ηίηιν: Ξξνκήζεηα 

Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Γ.Δ. Κπηδαλίνπ γηα 12 κήλεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί (ζπκπιεξψλεηαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ): 

Α/Α Είδνο Τιηθώλ 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 

Μεξηθή 

Δαπάλε 

Ελδεηθηηθή 

Δαπάλε 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηνκίγκαηνο  

θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ 

ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-03-

11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ 

επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

tn 633,00 
  

 

2 

Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 

ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο 

kgr 2.427,00 
  

3     

   χλνιν Γαπάλεο Τιηθψλ 

 ΦΠΑ 24,00% 

 Γεληθό ύλνιν Δαπάλεο 

  

θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε ηεο 

ππεξεζίαο, ζηελ ππ. Αξηζ. …………….. Γηαθήξπμε θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ. 

ΑΟΘΟΝ 2ν  : ΡΝΞΝΠ, ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

Ρα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 είδε ζα παξαδνζνχλ ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην Ρκήκα Ππληήξεζεο Έξγσλ & Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη ηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ.  

Ζ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη άπαμ ή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά 

εληφο 7 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, Ππληήξεζεο Έξγσλ θαη Ξξαζίλνπ - Ρκήκα 

Ππληήξεζεο Έξγσλ & Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, ε νπνία έρεη 
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θαη ηελ επζχλε επίβιεςεο θαη πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ζχκθσλα ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο πνπ ζα 

πεξηιεθζνχλ ζηελ ζχκβαζε. Ζ παξάδνζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη ζην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

Πε πεξίπησζε παξαγγειίαο εηδψλ ηα νπνία δε δχλαληαη λα παξαδνζνχλ εληφο ηνπ 

αλσηέξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ 

πεξεζία γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ 

πεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Γηεχζπλζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, Ππληήξεζεο 

Έξγσλ θαη Ξξαζίλνπ - Ρκήκα Ππληήξεζεο Έξγσλ & Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ 

Γήκνπ Ησαλληηψλ, ε νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε επίβιεςεο θαη πινπνίεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο 

Ν 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. 

Ρα είδε 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. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Λ 4412/16 

ΑΟΘΟΝ 3ν : ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

παξαιαβήο. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ππέξ ηεο πεξεζίαο. 

β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
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ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηνλ πξνβιεπφκελν θφξν εηζνδήκαηνο . 

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη επίζεο κε θξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί 

ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% 

ππέξ Ν.Γ.Α.. 

Νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ Ξξνκεζεπηή, ν δε Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην 

Γεκφζην θαη ζα απνδίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

Ησαλληηψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, θαη ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ε κε α.α 260/2017 

Ξ.Α.. ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ  

ΑΟΘΟΝ 4ν: ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο 

έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο 

νινθιήξσζεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαιαβήο, πνπ έρεη νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, σο θαηά 

Λφκν αξκφδην, γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Λ.4412/16. 
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ΑΟΘΟΝ 5ν : ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί πηζηά ηηο 

νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ . 

2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην Γήκν νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη 

πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ν Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ 

ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο 

νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ αλαιακβάλεη θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε πεξεζία, Δπηηξνπή ή 

θαη θάζε ηξίην, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 

Γήκνπ. 

5. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη άξηζηεο πνηφηεηαο 

πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, πνπ ζπληζηνχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

6. Γηα ηελ γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ, ν 

Αλάδνρνο νξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ ηνλ/ηελ θ Γεψξγην Γθφιηα, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Αξκφδηαο πεξεζίαο γηα 

ηελ νπνία γίλεηαη απηή ε πξνκήζεηα. 

7. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 

Α' ηνπ Λ.4412/16 

ΑΟΘΟΝ 6ν : ΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο 

ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο 

πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο 

Πχκβαζεο.  
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ΑΟΘΟΝ 7ν : ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΟΘΟΝ 8ν : ΚΝΛΝΚΔΟΖΠ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή 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 Λ.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 

Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΟΘΟΝ 9ν : ΗΠΣΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δψδεθα (12) κήλεο ή κέρξη 

ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ, εάλ ηνχην πξνεγεζεί ησλ 12 κελψλ.  

ΑΟΘΟΝ 10ν : ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΥΠ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 

φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16, 

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. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 

αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

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

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 
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3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

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 λ.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΟΘΟΝ 11ν   : ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη Θνηλνηηθή 

Λνκνζεζία θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Λνκφ Ησαλλίλσλ 

αξκφδηα 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. 

Πε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, 

ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα 

νπνία ηα ηξία (3) παξέκεηλαλ ζηνλ Γήκν Ησαλληηψλ, ην δε άιιν επηδφζεθε ζηνλ 

«ΑΛΑΓΝΣΝ». 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη 

θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία 

ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Λνκφ Ησαλλίλσλ αξκφδηα 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. 

ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ   

   

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 

     ΘΥΚΑΠ ΚΞΔΓΘΑΠ 
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  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Δ ΄» 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε ……/201..) 

 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α/Α Είδνο Τιηθώλ 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 

Μεξηθή 

Δαπάλε 

Ελδεηθηηθή 

Δαπάλε 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηνκίγκαηνο  

θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ 

ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-03-

11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ 

επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

tn 633,00 
  

 

2 

Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 

ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο 

kgr 2.427,00 
  

3         

 χλνιν Γαπάλεο Τιηθψλ 

 ΦΠΑ 24,00% 

 Γεληθό ύλνιν Δαπάλεο 

  

Νη ηηκέο λα κελ ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Ξ.Α. 24% 

Ζ επηβάξπλζε  παξαθξάηεζεο θφξνπ 4%  θαη ΡΑΓΘ 2% γηα ηελ πξνκήζεηα 

αγαζψλ είλαη δηθή κνπ. 

ΞΝΠΖΚΔΗΩΠΖ:  

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα γίλεηαη  θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

θαη κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ.  

Ησάλληλα … / … / 201… 

Ν ΞΟΝΠΦΔΟΩΛ 
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ΔΛΡΞΝ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σνπ 

…………………………………………..…………………………………………κε 

έδξα η...................................................... Οδφο ...................................................... 

Αξηζκ..............Σ.Κ. .........................Σει. .................................Fax........................  

email :  

Αθνχ έιαβα  γλψζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο  γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν  «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο» θαζψο θαη 

ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο απηήο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη 

απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε 

ηεο κίζζσζεο νρήκαηνο κεηαθνξάο δηαθφξσλ πιηθψλ γηα ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ  κε ηηο  

αθφινπζεο  πξνδηαγξαθέο φπσο αλαιχνληαη ζην αληίζηνηρν παξάξηεκα ηεο κειέηεο  

θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, ε κε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ είλαη άκεζνο ιφγνο γηα ηελ αθχξσζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο.   

 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

ΤΜΜΟΡ- 

ΦΩΗ 

1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ 

παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά 

αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-03-11-04 

"Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", 

γηα θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ επνπιψζεηο 

ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε 

θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

ΝΑΙ  

2 
Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή 

άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε 

επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο 

ΝΑΙ  

Δπίζεο ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη νη νπνίνη ζα επηβεβαηψλεηαη ε πνηφηεηα 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. 

  ΤΠΟΖΜΔΗΩΖ: 

Γηα νπνηνλδήπνηε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζσλ θξίλεη απαξαίηεην ε Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο,  ε δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ησάλληλα … / … / 2019 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «ΠΡ ΄» 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε ……/201..) 

ΚΔΙΔΡΖ 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο 

Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Σει: 2651031168, 2651031448 

Fax: 2651077805 

Πιεξνθνξίεο: Υ. ΚΑΠΔΣΑΝΟ 

 Ησάλληλα,  07  / 02 /  2019 

Αξηζ.  Πξση νηθ.:7713 / 607 

Ρ

ΟΣ: 

 

 Δ/νςη Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν 

Τμ. Προμηθειϊν & Αποθήκευςησ Υλικϊν 

Καπλάνθ 7, ΤΚ 45444, Ιωάννινα 

  

 

 

 

 

ΘΕ

ΜΑ: 
Μελζτη προμήθειασ «Προμήθεια Θερμήσ Αςφάλτου για την Δ.Ε. 

Παμβϊτιδασ» 

ΣΧΕ

Τ.: 

 

    

     Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρκμ. : 07/2019  μελζτθ προμικειασ με τίτλο «Προμήθεια 

Θερμήσ Αςφάλτου για την Δ.Ε. Παμβϊτιδασ » 

   

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 36.290,19 € κε επηπιένλ δαπάλε 

Φ.Π.Α.24,00% πνζνχ 8.709,65 € ήηνη ζπλνιηθή απαηηνχκελε πίζησζε 44.999,84 €.  

    Ζ παξαπάλσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ηα 

νηθνλνκηθά έηε  2019-20  κε θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 30.6662.013 κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο»     

    Ζ αλσηέξσ δαπάλε αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα δηάζηεκα  (12) δώδεθα 

κελώλ. 

    Ο θαηακεξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζηα νηθνλνκηθά έηε 2019-2020 είλαη σο εμήο:  

Ο.Ε. 2019-2020 Γηα πιηθά Γηα ΦΠΑ 24,0% ύλνια αλά Έηνο 
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 Ο.Δ. 2020: 1.612,90 € 387,10 € 2.000,00 € 

 Ο.Δ. 2019: 34.677,29 € 8.322,55 € 42.999,84 € 

πλνιηθή Δαπάλε  36.290,19 € 8.709,65 € 44.999,84 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

1. Γ.Γ. Δήκνπ Ιωαλληηώλ 
                 Πλ. Α. Παπανδρζου 5, 45221, Ιωάννινα 

2. Εντεταλμζνο Σφμβουλο κο Δ. Νάςτο 
Αβέξσθ 6, ΣΚ45221, Ησάλληλα 

πλ/λα: 

1. 

 

Ε.Δ. 

 

1. Αξρείν 

2. Υξνλ. Αξρείν 

 

Ο Γ/ληεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, 

πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πξαζίλνπ 

 

 

Θενθάλεο Σζεθνύξαο 

 Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ                                        

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                
 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6, Σ.Κ. 45 445 Ησάλληλα 
 
Αξηζκφο Μειέηεο : 07 / 2019   

ΜΔΛΔΣΖ 
ΣΙΣΛΟ: «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο» 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 44.999,84 ΕΤΡΩ  κε       Φ.Π.Α. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 36.290,19 € κε επηπιένλ δαπάλε 

Φ.Π.Α.24,00% πνζνχ 8.709,65 € ήηνη ζπλνιηθή απαηηνχκελε πίζησζε 44.999,84 €.  

Ο θαηακεξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζηα νηθνλνκηθά έηε 2019-2020 είλαη σο εμήο:  

Ο.Ε. 2019-2020 Γηα πιηθά Γηα ΦΠΑ 24,0% ύλνια αλά Έηνο 

 Ο.Δ. 2019: 1.612,90 € 387,10 € 2.000,00 € 

 Ο.Δ. 2020: 34.677,29 € 8.322,55 € 42.999,84 € 

πλνιηθή Δαπάλε  36.290,19 € 8.709,65 € 44.999,84 € 

 

Κ.Α.    30.6662.013 

 

1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : ΜΔΛΔΣΖ 

2. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 

3. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : ΔΝΣΤΠΑ ΠΡΟΦΩΡΩΝ 

 

 

ΕΤΟΣ : 2019-2020  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

Σερληθή Έθζεζε 

Γεληθά ηνηρεία – ύληνκε Πεξηγξαθή: 

   Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα αγνξάο ηνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο θιεηζηνχ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαη απνθαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ, ιφγσ ησλ θζνξψλ (ιαθθνχβεο, ηνκέο θ.α.) 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Πακβψηηδαο.   

Ιζρύνπζα Ννκνζεζία : 

Ζ κειέηε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) πεξί « 

Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», θαη ζπγθεθξηκέλα ηα  

άξζξα 1 - 6 ηα άξζξα 200 έσο 220  θαη ην Βηβιίν ΗΗ ηα άξζξα 221 έσο 338 πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη κηζζψζεσλ.     

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο άξα θαη ε αληίζηνηρε κεηθηή 

ζχκβαζε φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 226 θαη 225, θαη επεηδή είλαη αληηθεηκεληθά δελ 

είλαη δπλαηφλ ζηελ αγνξά λα ππάξρεη έλαο πξνκεζεπηήο  κε ηφζα δηαθνξεηηθά είδε 

πιηθψλ  ε κειέηε ζπληάρζεθε ππφ κνξθή ρσξηζηψλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ γηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί κε μερσξηζηέο ζπκβάζεηο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 236 κε ηα φξηα 

φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 235. 

Φνξέαο Τινπνίεζεο:  

  Αλαζέηνπζα  αξρή ν Γήκνο Ησαλληηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 223 παξ.3 ηνπ Ν. 

4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016). 

Υξόλνο Τινπνίεζεο: 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ππνινγίδεηαη γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα (12) δώδεθα κελώλ  
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θνπηκόηεηα : 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ζην 

Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιεηθζνχλ νη ιαθθνχβεο απαξαίηεην γηα 

ηελ αζθαιήο δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.  

Είδνο Τιηθώλ : 

1. Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε 

κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 

40 ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ επνπιψζεηο 

ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε 

κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

2. Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί 

ζθπξνδέκαηνο. 

Σξόπνο Παξαιαβήο : 

Σα πιηθά ζα παξαιακβάλνληαη ζε κνλάδεο φπσο θαίλεηαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο, 

θαζψο θαη απφ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά πνπ ζα επηβεβαηψλνπλ ηφζν ηελ 

πνζφηεηα (δπγνιφγηα , παξαζηαηηθά δειηίνπ απνζηνιήο θιπ),  ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε ηνπο ζηελ παξαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία πξνκεζεχνληαη ηα πιηθά. Ζ Τπεξεζία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη φηη ηα πιηθά 

είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε.  

Καηά ηελ Παξαιαβή ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ην απαηηνχκελν πξσηφθνιιν  απφ ηελ 

επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο , θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά απνζήθεπζεο 

ζηνλ Γήκν. 

Σα πιηθά ζα πξέπεη ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο 

πνπ ζα ππνβάιεη ζηνλ αλάδνρν έσο θαη 12 ψξεο λσξίηεξα κε απνδεηθηηθφ ην έληππν 

απνζηνιήο ηειέηππνπ (FAX), θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμππεξεηήζεη άκεζα 

ηελ παξαγγειία εληφο ηνπ επφκελνπ 24/ψξνπ , απηφλ ηνλ φξν επηβάιιεηαη ζηελ 

ζπκθσλία δηφηη νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο είλαη απξφβιεπηεο θαη εμαξηνχληαη απφ ηα 

θαηξηθά θαηλφκελα πέξαλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο. 

Υξεκαηνδόηεζε: 

Ζ πίζησζε βαξαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. Κ.Α.    30.6662.013 

Πξνϋπνινγηζκόο: 44.999,84 ΕΤΡΩ  κε       Φ.Π.Α. 

   Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 36.290,19 € κε επηπιένλ δαπάλε 

Φ.Π.Α.24,00% πνζνχ 8.709,65 € ήηνη ζπλνιηθή απαηηνχκελε πίζησζε 44.999,84 €.  

Ο θαηακεξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζηα νηθνλνκηθά έηε 2019-2020 είλαη σο εμήο:  

Ο.Ε. 2019-2020 Γηα πιηθά Γηα ΦΠΑ 24,0% ύλνια αλά Έηνο 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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 Ο.Δ. 2020: 1.612,90 € 387,10 € 2.000,00 € 

 Ο.Δ. 2019: 34.677,29 € 8.322,55 € 42.999,84 € 

πλνιηθή Δαπάλε  36.290,19 € 8.709,65 € 44.999,84 € 

 

Εηδηθή Όξνη  

  Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ  Δηαγωληζκό όπωο απηόο πξνζδηνξίδεηαη από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, αιιά θαη ηελ 

δπλαηφηεηα άκεζεο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, γη‟ απηφ ζηελ δηαθήξπμε ηεο ζα πξέπεη 

λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ  ε απφζηαζε ηνπ  ρψξνπ απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ ηνπ αλαδφρνπ 

απφ ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ,  ηελ δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχεη ηηο απαηηνχκελεο 

πνζφηεηεο πιηθψλ, ηέινο ζα πξέπεη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά ησλ πιηθψλ φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα Σερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 

 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  …. / 02 / 2019 

Ο πληάθηεο 

 

Ε γ θ ξ ί λ ε η α η 

 

Θ ε ω ξ ή ζ ε θ ε 

    

Ο Πξ/λνο Σκ. πληεξήζεσο Έξγσλ 

 

Ο Γ/ληεο ηεο Καζαξηφηεηαο - 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο 

Έξγσλ & Πξαζίλνπ  

         

             

             Υξηζην/ινο  Καπεηάλνο 

       Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Έξγσλ Τπνδνκήο 

 

Αγξ. Σνπνγξάθνο  Μεραληθφο Π.Δ. 

 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 

Α/Α Είδνο Τιηθώλ 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 

Μεξηθή 

Δαπάλε 

Ελδεηθηηθή 

Δαπάλε 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  

θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ 

ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-03-

11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ 

επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

tn 633,00 55,03 € 34.833,99 € 

36.290,19 € 

2 

Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 

ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο 

kgr 2.427,00 0,60 € 1.456,20 € 

3     

   χλνιν Γαπάλεο Τιηθψλ 36.290,19 € 

ΦΠΑ 24,00% 8.709,65 € 

Γεληθό ύλνιν Δαπάλεο 44.999,84 € 

Ο θαηακεξηζκφο ησλ δαπαλψλ ζηα νηθνλνκηθά έηε 2018-2019 είλαη σο εμήο:  

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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Ο.Ε. 2019-2020 Γηα πιηθά Γηα ΦΠΑ 24,0% ύλνια αλά Έηνο 

 Ο.Δ. 2020: 1.612,90 € 387,10 € 2.000,00 € 

 Ο.Δ. 2019: 34.677,29 € 8.322,55 € 42.999,84 € 

πλνιηθή Δαπάλε  36.290,19 € 8.709,65 € 44.999,84 € 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  …. / 02 / 2019 

Ο πληάθηεο 

 

Ε γ θ ξ ί λ ε η α η 

 

Θ ε ω ξ ή ζ ε θ ε 

    

Ο Πξ/λνο Σκ. πληεξήζεσο Έξγσλ 

 

 

 

         

             

             

Υξηζην/ινο  Καπεηάλνο 

    

Υξηζην/ινο  

Καπεηάλνο 

  Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Έξγσλ Τπνδνκήο 

 

Αγξ. Σνπνγξάθνο  Μεραληθφο Π.Δ. 

 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

Ελδεηθηηθή Πξνζκέηξεζε 

Α/Α Είδνο Τιηθώλ 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

1 2 3 4 

1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ 

παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 

ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ 

απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή 

ηεο επηθάλεηαο. 
tn 633,00 

2 

Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή 

αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο  kgr 2.427,00 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  …. / 02 / 2019 

Ο πληάθηεο 

 

Ε γ θ ξ ί λ ε η α η 

 

Θ ε ω ξ ή ζ ε θ ε 

    

Ο Πξ/λνο Σκ. πληεξήζεσο Έξγσλ 

 

 

 

         

Υξηζην/ινο  Καπεηάλνο 

    

Υξηζην/ινο  

Καπεηάλνο 

  Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Έξγσλ Τπνδνκήο 

 

Αγξ. Σνπνγξάθνο  Μεραληθφο Π.Δ. 

 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. 

 

                

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

Σηκνιόγην Μειέηεο 

ΑΣ 1
ν
  

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-

03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", γηα 

θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

Σηκή αλά ηφλν 

Σηκή Μνλάδνο    

Αξηζκεηηθφο: 55,03 € 

Οινγξάθσο:  Πελήληα πέληε επξψ θαη ηξία ιεπηά 

ΑΣ 2
ν
  

Πξνκήζεηα  Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί 

ζθπξνδέκαηνο 

Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

Σηκή αλά kgr 

Σηκή Μνλάδνο    

Αξηζκεηηθφο: 0,58 € 

Οινγξάθσο:  Μεδέλ επξψ Πελήληα νθηψ ιεπηά 
Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  …. / 02 / 2019 

Ο πληάθηεο 

 

Ε γ θ ξ ί λ ε η α η 

 

Θ ε ω ξ ή ζ ε θ ε 

    

Ο Πξ/λνο Σκ. πληεξήζεσο Έξγσλ 

 

 

 

Υξηζην/ινο  Καπεηάλνο 

    

Υξηζην/ινο  

Καπεηάλνο 

  Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Έξγσλ Τπνδνκήο 

 

Αγξ. Σνπνγξάθνο  Μεραληθφο Π.Δ. 

 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

- ΑΡΘΡΟ 1° - Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο    

   Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα αγνξάο ηνπ 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο θιεηζηνχ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ, ιφγσ ησλ θζνξψλ 

(ιαθθνχβεο, ηνκέο θ.α.) πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Πακβψηηδαο.   

- Άξζξν 2ν - Θεζκηθό πιαίζην 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη 

ηδίσο
25

: 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

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

2. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
26,

 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 

-2013», 

                                                           
25 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά 

ςτο κείμενο και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

26 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

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

δηαηάμεηο», 

4. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

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

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

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

6. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην» 

7. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
27

 

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

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…»,  

9. ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 

3863/2010 (Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο [ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε]”
28,   

 

10. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, 

11. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
29

 [εθφζνλ αθνινπζεζεί ε αληίζηνηρε 

δηαδηθαζία Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαδφρνπ] 

12. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ
30

 [[εθφζνλ αθνινπζεζεί ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία Γεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαδφρνπ] 

13. ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
,
  

14. ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ 

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο 

έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

                                                           
27 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
28 Μόνο για ανάκεςθ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ 

29 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ 
ευρείασ κυκλοφορίασ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ 
καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ 
δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 
12 του άρκρου 379. 
30 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που 
προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379, 
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δεκφζηνπ ηνκέα»
31

, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκφο 

ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, [εθφζνλ αθνινπζεζεί ε 

αληίζηνηρε δηαδηθαζία Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ] 

15. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

16. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

17. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Δηθαηώκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  
18. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

19. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

20. ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

21. ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

22. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ 

θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

23. [πκπιεξψλνληαη επίζεο ην εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο θαη, ηδίσο,  

23.1. ην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζήο κειέηεο ή 

παξαπνκπή ζε εληαίεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηπρφλ εθπνλήζεθαλ απφ 

ΔΚΑΑ,  

23.2. Ζ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ή πνιπεηνχο αλάιεςεο
32

, φπνπ 

ηζρχεη,  

23.3. Ζ έληαμε ζε εληαίν πξφγξακκα πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ, φπνπ ηζρχεη,  

23.4. Οη απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

(ηηο απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο επηηξνπψλ δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ). 

- ΑΡΘΡΟ 3° - πκβαηηθά ηνηρεία    

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ‟ απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Ζ Γηαθήξπμε ή έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  

(ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο απ‟ επζείαο αλάζεζεο) 

                                                           
31 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται 

ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ 
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

32 Ρρβλ άρκρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα ςτοιχεία που προβλζπονται από το π.δ. 80/2016 
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β) Ο πξνυπνινγηζκφο  

γ) Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

δ) Ζ πγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

ε) Σν έληππν πξνζθνξάο  

ζη)Ζ ηερληθή έθζεζε 

- ΑΡΘΡΟ 4°  Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο  πξνκήζεηαο 

    Ζ  εθηέιεζεο  ηεο ζχκβαζεο  θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε  ηελ 

δηαδηθαζία πνπ ζα απνθαζίζνπλ νη αξκφδηεο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ φπσο απηέο 

νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο 

πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

 Κξηηήξην αλάζεζεο
33

 ηεο χκβαζεο
34

 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο
35

, ε νπνία ζα ηεξεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 

πεξηγξάθνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

- ΑΡΘΡΟ 5° -  Δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

5.1.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 

απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α.    Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ. Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

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

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

πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ. ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
36

 

                                                           
33 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα 
αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν 
αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, 
προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και 
αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια 
Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
34 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) 
παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
35 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να 
εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει 
ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 
4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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5.2.  Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
37

 γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο
38

.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

 5.3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
39 

  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί:  

5.3.1. λα παξαρσξνχλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα, ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 4, ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε:  

5.3.2. Πξνζηαηεπκέλα Παξαγσγηθά Δξγαζηήξηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2646/1998 

(Α΄ 236),  

5.3.3. Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ. 2716/1999 (Α΄ 96),  

5.3.4. Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4019/2011 (Α΄ 216) θαη (δ) θάζε άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα 

πνπ έρεη σο θχξην ζθνπφ, δπλάκεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 30% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θνξέα είλαη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχληεο εξγαδφκελνη.  

5.3.5. Να παξαρσξνχλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα, ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 110 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 5, ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηηο 

αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 107 πγεηνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο ζε 

Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4019/2011 

(Α΄ 216) θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ, δπλάκεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

πξνζψπσλ, εθφζνλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπιάρηζηνλ 30% ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο είλαη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχληεο εξγαδφκελνη. 

                                                                                                                                                                      
36 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από 
τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου 
ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ τθσ Ζνωςθσ 
37 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
38 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον 

οποίο οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, 
εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ 
αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

39 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο γίλεηαη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηεο δηαθήξπμεο, ηδίσο 

ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, ησλ θξηηεξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφιεηαο, ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο] 

-   Άξζξν 6ν   Υξόλνο θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο γηα παξάδνζεο ηωλ 

πιηθώλ πξνκήζεηαο ή εθηέιεζεο ηεο παξνρήο Τπεξεζηώλ.  

6.1 Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

Ο ρξφλνο Γηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο είλαη γηα (12)  δώδεθα κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. 

Γεληθά αθνινπζνχληαη ηα αλαγξαθφκελα ζηα άξζξα 209 θαη 217 Ν. 4412/2016 

6.2  Υξφλνο παξάδνζεο  

Αθνινπζνχληαη ηα αλαγξαθφκελα ζηα άξζξα 206 θαη 217 Ν. 4412/2016 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο - Υξφλνο θαη ηξφπνο 

παξαδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο  

   Αθνινπζνχληαη ηα αλαγξαθφκελα ζηα άξζξα 208-209-210-211-212-216-219  θαη  

Ν. 4412/2016 

   Ρεηά νξίδεηαη φηη ν Γήκνο Ησαλληηψλ ζα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

παξαδνηένπ πιηθνχ/εξγαζίαο/παξνρήο ππεξεζίαο νπνηεδήπνηε ην θξίλεη απαξαίηεην 

κε ιήςε νπνηνδήπνηε ειέγρνπ ε νπνία δαπάλε απηψλ επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

Αθνινπζνχληαη ηα αλαγξαθφκελα ζηα  άξζξα 213 θαη 220 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δθφζνλ θξίλεη ε επηηξνπή παξαιαβήο πιηθψλ φηη απαηηείηαη ζρεηηθή θαηάζεζε 

δεηγκάησλ γηα ηελ παξαιαβή ζχκθσλα κε ην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηηο 

ζπκβάζεηο παξνρήο Τπεξεζηψλ ζα αθνινπζεί ηα πξνηεηλφκελα ζην άξζξν 216  

ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηελ πεξίπηωζε γεληθώλ Τπεξεζηώλ  ή κηζζώζεωλ ζπλεξγείωλ ε επηηξνπή 

παξαθνινύζεζεο ζα επηιέμεη ηνπ ειέγρνπο πνπ ζα θξίλεη απηή.  

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
40

  

Ωο ρξφλνο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 κήλεο πέξαο ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο, θαη ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα κε ην άξζξν 

215 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6.7. Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
41

  

  Γηα ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν νη ηηκέο ηεο κειέηεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 

ακεηάβιεηεο.  

  ε πεξίπησζε παξάηαζεο κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Τπεξεζίαο θαη 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο είλαη δπλαηφλ λα 

δεηεζεί αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφελα ζην άξζξν 132 

ηνπ Ν. 4412/2016.   

                                                           
40 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
41 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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     ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ν ρξφλνο 

παξάηαζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή.  

6.8  Υξόλνο  ππνγξαθήο ύκβαζεο – Δηάξθεηα  

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο , γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη, κεηά απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

   Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 

- Άξζξν 7ν Εγγπήζεηο  (Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο - εγγύεζε 

πξνθαηαβνιήο  - εγγύεζε ζπκκεηνρήο) 

    Γηα ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο  ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 

4412/2016 ,  εδψ λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο :  

α) Γηα ζπκβάζεηο έσο θαη 20.000,00 επξψ δελ απαηηείηαη  εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο 

β) Δγγπεηηθή πξνθαηαβνιήο ζηελ πεξίπησζε παξνρήο πξνθαηαβνιήο. 

γ) Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο δελ απαηηνχληαη ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσληψλ ή 

πιαίζην ή απ‟ επζείαο αλάζεζεο  ή δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο αγνξάο ή ζε ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ. 

-  Άξζξν 8
ν
 -  Επζύλεο Αλαδόρνπ   

  Ο αλάδνρνο είλαη απηφο απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή θαη 

αλεκπφδηζηε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαιαβήο θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

  Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ 

ηδηνηήησλ ησλ πσινπκέλσλ θαη εγγπάηαη ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ 

ειαηηψκαηνο. 

  Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

   Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
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   Οπνηνδήπνηε εηδηθνί φξνη ηπρφλ πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο 

κειέηεο ζα εθηεινχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4412/2016
42

. 

8.1 Τπεξγνιαβία 

ηηο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ ηδηνκνξθία 

ηεο παξνχζαο κειέηεο  ν Γήκνο Ησαλληηψλ σο αλαζέηνπζα αξρή δελ απνδέρεηαη 

ππεξγνιάβν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γεληθά ηζρχεη ηα αλαγξαθφκελα ζην  άξζξν 

287 ηνπ  Ν. 4412/2016. 

-  Άξζξν 9ν – Σξόπνο Πιεξωκήο-Πξνθαηαβνιέο 

9.1 Σξφπνο πιεξσκήο 

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δίλαηε λα επηιέμεη φπνηνλ ηξφπν ζέιεη απφ ηνπο παξαθάησ δχν 

ηξφπνπο πιεξσκήο:  

9.1.1. Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ [ν ελ 

ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηκεκαηηθψλ 

παξαδφζεσλ] 

9.1.2.  Γηα ηελ Παξνύζα κειέηε θαη γηα ηελ ηδηνκνξθία ηεο κίζζωζεο δελ είλαη 

δπλαηόλ λα δνζεί πξνθαηαβνιή. 

  9.1.3 Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή.  

  Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη θαη φπνηα δηθαηνινγεηηθά θξίλεη 

αλαγθαία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ  παξ. 6 ηνπ σο άλσ άξζξνπ.  

-  Άξζξν 10
ν
  - Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο – Πξνζθπγέο - 

Πνηληθέο ξήηξεο 

10.1. Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ  

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα  ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016  

10.2. Κπξώζεηο   

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/2016  

10.3. Πξνζθπγέο 

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/2016 

10.4. Πνηληθέο ξήηξεο 

                                                           
42 Οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν και άλλουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι εν λόγω όροι μποροφν να 
περιλαμβάνουν οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ παραμζτρουσ ι παραμζτρουσ που αφοροφν τθν 
καινοτομία και τθν απαςχόλθςθ. Οι κοινωνικζσ παράμετροι αφοροφν κυρίωσ: α) τθν απαςχόλθςθ 
εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 
του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), β) τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που 
προζρχονται από ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ι/και δ) τθν 
προαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν (άρκρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016 

- Άξζξν 11
ν - 

 Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο – Δαπάλεο πξνκεζεπηή 

 

     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 αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

  Ο Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηα δεηνχκελα είδε βαξχλεη ηνλ 

Γήκν 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  07 / 02 / 2019 

 

Ησάλληλα  …. / 02 / 2019 

Ο πληάθηεο 

 

Ε γ θ ξ ί λ ε η α η 

 

Θ ε ω ξ ή ζ ε θ ε 

    

Ο Πξ/λνο Σκ. πληεξήζεσο Έξγσλ 

 

 

 

         

             

             

Υξηζην/ινο  Καπεηάλνο 

    

Υξηζην/ινο  

Καπεηάλνο 

  Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

Παλαγηψηεο Σζψιεο 

 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 

Έξγσλ Τπνδνκήο 

 

Αγξ. Σνπνγξάθνο  Μεραληθφο Π.Δ. 

 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

   Ζ παξνχζα κειέηε ζπληάρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, θαη αθνξά ηελ πξνκήζεηα αγνξάο ηνπ 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο θιεηζηνχ ηχπνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ νδνζηξσκάησλ, ιφγσ ησλ θζνξψλ 

(ιαθθνχβεο, ηνκέο θ.α.) πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο ΓΔ Πακβψηηδαο.   

3. Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε 

κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 

40 ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ επνπιψζεηο 

ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε 

κνξθή ηεο επηθάλεηαο. Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο 

δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

4. Πξνκήζεηα  Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί 

ζθπξνδέκαηνο . Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα. 

 

Σα πιηθά πνπ παξαιακβάλνληαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ 

εξγαζηεξίσλ (θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ) επεηδή πξφθεηηαη γηα πιηθά παξαγσγήο 

ιαηνκείσλ θαη ζχλζεζεο πιηθψλ, θαζψο θαη κε αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ 

ζπκκφξθσζεο θαηά  ΔΛΟΣ ή δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο 

(IEC/CENELEC) φηαλ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο δηαζέηε ζρεηηθφ ISO. Σα 

πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη ζα είλαη 

επηθπξσκέλα. 

Ησάλληλα 07 / 02 / 2019 

Ο πληάθηεο 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

   Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο .............................................................. θαηαζέησ ηελ πξνζθνξά 

κνπ κε ζπκπιεξσκέλεο ηηκέο ζην θάζε είδνο γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο φπσο 

απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο.  

Α/Α Είδνο Τιηθώλ 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 

Μεξηθή 

Δαπάλε 

Ελδεηθηηθή 

Δαπάλε 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  

θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ 

ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-03-

11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο", γηα θαηαζθεπή 

αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ 

tn 1.042,00 
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επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

2 

Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 

ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο 

kgr 4.027,00 
  

3         

 χλνιν Γαπάλεο Τιηθψλ 

 ΦΠΑ 24,00% 

 Γεληθό ύλνιν Δαπάλεο 

 Οη ηηκέο λα κελ ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 24% 

Ζ επηβάξπλζε  παξαθξάηεζεο θφξνπ 4%  θαη ΣΑΓΚΤ 2% γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ είλαη 

δηθή κνπ. 

ΤΠΟΖΜΔΗΩΖ:  

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα γίλεηαη  θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη κε ηηο 

ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.  

Ησάλληλα … / … / 201… 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο .............................................................. θαηαζέησ ηελ 

πξνζθνξά κνπ κε ζπκπιεξσκέλεο ηηκέο ζην θάζε είδνο γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο , ε κε 

ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη άκεζνο ιφγνο γηα ηελ αθχξσζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο.    

ΑΣ 1
ν
  

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-

03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", γηα 

θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

Σηκή αλά ηφλν 

Σηκή Μνλάδνο    

Αξηζκεηηθφο: ………………. € 

Οινγξάθσο:  

………………………………………………………………………………….. 

ΑΣ 2
ν
  

Πξνκήζεηα  Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί 

ζθπξνδέκαηνο 

Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 

Σηκή αλά kgr 

Σηκή Μνλάδνο    

Αξηζκεηηθφο: …………………………….. € 

Οινγξάθσο:  

…………………………………………………………………………………………… 

 

Οη ηηκέο λα κελ ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 24% 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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Ζ επηβάξπλζε  παξαθξάηεζεο θφξνπ 4%  θαη ΣΑΓΚΤ 2% γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ 

είλαη δηθή κνπ. 

 

ΤΠΟΖΜΔΗΩΖ:  

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα γίλεηαη  θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη 

κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.  

Ησάλληλα … / … / 201… 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΡΓΟ : «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ 

γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΝΟΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΓΖΜΟ  ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 

Σκήκα πληήξεζεο Έξγσλ & Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλζηαληηλνππφιεσο 6 

Σ.Κ. 45445 Ησάλληλα 

Πιεξνθνξίεο: Υ.  Καπεηάλνο 

ΘΕΗ: ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 

ΑΡΥΗ: 

ΓΖΜΟ ΗΩΑΝΝΗΣΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΩΔΟΣΗΗ

: 
Κ.Α. 30.6662.013 

 

ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΜΟ

: 
44.999,84   ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΣΗ: 07/2019 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σνπ 

…………………………………………..…………………………………………κε 

έδξα η...................................................... Οδφο ...................................................... 

Αξηζκ..............Σ.Κ. .........................Σει. .................................Fax........................  

email :  

Αθνχ έιαβα  γλψζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο  γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν  «Πξνκήζεηα Θεξκήο Αζθάιηνπ γηα ηελ Δ.Ε. Πακβώηηδαο » θαζψο θαη 

ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο απηήο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη 

απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε 

ηεο κίζζσζεο νρήκαηνο κεηαθνξάο δηαθφξσλ πιηθψλ γηα ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ  κε ηηο  

αθφινπζεο  πξνδηαγξαθέο φπσο αλαιχνληαη ζην αληίζηνηρν παξάξηεκα ηεο κειέηεο  

θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, ε κε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ είλαη άκεζνο ιφγνο γηα ηελ αθχξσζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο.   

 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΙΣΗ

Η 

ΤΜΜΟΡ- 

ΦΩΗ 

ΑΔΑ: ΩΟ64ΩΕΩ-Φ9Δ
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1 

Πξνκήζεηα  αζθαιηφκηγκαηνο  θιεηζηνχ ηχπνπ 

παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκφ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά 

αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40 ΔΣΔΠ 05-03-11-04 

"Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο", 

γηα θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ επνπιψζεηο 

ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε 

θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο. 

ΝΑΙ  

2 
Πξνκήζεηα Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή 

άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, γηα επάιεηςε 

επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο 

ΝΑΙ  

 

Δπίζεο ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη νη νπνίνη ζα επηβεβαηψλεηαη ε πνηφηεηα 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. 

 

  ΤΠΟΖΜΔΗΩΖ: 

Γηα νπνηνλδήπνηε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζσλ θξίλεη απαξαίηεην ε Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο,  ε δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ησάλληλα … / … / 2019 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Ε΄» 

(Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε ……/201..) 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηώλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 

θνξέαi  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ονομαςία, διεφθυνςη και ςτοιχεία επικοινωνίασ τησ αναθζτουςασ αρχήσ (αα)/ αναθζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 6125 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα 45444 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Απόςτολοσ Γκοφνθσ 

- Τθλζφωνο: 26513 61385 

- Ηλ. ταχυδρομείο: agounis@ioannina.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.ioannina.gr 

Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 

- Τίτλοσ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΡΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

 - CPV: 44113620-7 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: 6125 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε Ρρομικεια 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ 

ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΩΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 
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Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽  

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Κεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 

V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ 

θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, 

θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγνv: 

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) Ν 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:  

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Λαη [] Όρη 
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Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  

ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά. 

[   ] 

 

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα 

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

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 

ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛvii  
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Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ν 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;  

[]Λαη []Όρη 

 

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

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην 

κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

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

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο.  

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

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 

 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

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

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

πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 

πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
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απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη 

ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  

Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

2. δσξνδνθίαx,xi· 

3. απάηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:  
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α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε 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): 

[……][……][……][……]xix 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλxxi: 

[……] 

 

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

ΦΝΟΝΗ 

 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 
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1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): xxiv 

[……][……][……] 

 

 

 

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ  

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
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[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 

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: 

- Ξαξαζέζηε 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 πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

[] Λαη [] Όρη 

 

[.......................] 
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πιεξνθνξίεο:  

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 

χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 

ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

[] Λαη [] Όρη 
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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: 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Κπνξεί 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 

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;  

[] Λαη [] Όρη 

Έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ  

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

[] Λαη [] Όρη 
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ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

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 Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 

απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη 

ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ 

 

 

 

Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii: 

Απάληεζε: 

Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3310/2005 ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 

 

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  
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α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Λαη [] Όρη 

 

Κέξνο V: Ξεξηνξηζκόο 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: 

Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Ξιεξνί 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 

ειεθηξνληθάxxxiii, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Λαη [] Όρηxxxiv 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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εγγξάθσλ): [……][……][……]xxxv 

 

Κέξνο VI: Ρειηθέο 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 αλαθέξνληαηxxxvi, 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 δσξεάλxxxvii. 

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

ζρεηηθά έγγξαθα. 

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

[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο 

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

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

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

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

πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο 

(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

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

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

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

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

νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ και/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 

43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

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

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

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

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

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

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ 

ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη 

ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλόηεηεο.” 

viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

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

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 

42). 

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

“δηαθζνξά”. 

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

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 

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

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

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

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

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ 

ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

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

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

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 

ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
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xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

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

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

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

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

(Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

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

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά 

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

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

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

ιήθζεθαλ.  

xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο 

ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε 

ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

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

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

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

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

xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii 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. 

xxxiii Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xxxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxxv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxxvi Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxvii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
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παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, 

ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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