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   Έγθξηζε Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ & Καηάξηηζε ησλ 

όξσλ Γηαθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα & Σνπνζέηεζε 

ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ έηνπο 2020». 

 

 

        ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 27
α
  ηνπ κελφο ΜΑΨΟΤ   ηνπ έηνπο 

2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΣΔΣΑΡΣΖ  θαη ψξα έλαξμεο  9.00 έσο 10.00 π.κ. ώξα ιήμεο,  

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηα πεξηθνξάο  Έθηαθηε πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

αιακίλνο,  σύμυωνα με την υπ΄ αριθμ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ θαη  χζηεξα απφ ηελ ππ‟ 

αξηζ.9796/26-5-2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, 

Γεκάξρνπ αιακίλνο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

επηδφζεθε ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10). 

            Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο πλεδξίαζεο, ν Πξφεδξνο  δηαπίζησζε φηη απφ ηα ελλέα (9)  

λφκηκα κέιε ηεο Ο.Δ. ζπκκεηείραλ νη εμήο :    

                                                                                                                                  

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ  

ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ   

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΧΝ              ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ  ΗΗΓΧΡΑ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΧΝΗΟ                              

ΑΛΑΨΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ            

ΓΟΤΜΔΝΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΣΑΒΑΡΖ   ΗΧΑΝΝΖ 

 ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ   

                                     

                                                    

        πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  

ΓΔΧΡΓΗΟ  Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά: Έγθξηζε 

Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ & Καηάξηηζε ησλ όξσλ Γηαθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα & 

Σνπνζέηεζε ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ έηνπο 2020». 

 

      Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε  ησλ ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά, ιφγσ 

ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Ζ Ο.Δ. ΟΜΟΦΧΝΑ έθαλε δεθηφ ην ιφγν ηνπ θαηεπείγνληνο. 

 

     Καηφπηλ ππνβάιιεη ηελ κε αξηζκ. Πξση. 9803/26-5-2020 5-2020 εηζήγεζε ηεο  Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ε  νπνία έρεη σο εμήο:  

 
                                                          Δ Η  Ζ Γ Ζ  Ζ  

 

         Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ &  θαηάξηηζε ησλ όξσλ Γηαθήξπμεο 

                       --------------------------------------------------------------------  

         Λφγσ ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο ηνπ  Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ  

«Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» έηνπο 2020, παξαθαινχκε γηα ηελ 

επίζπεπζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ ηελ : 
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1. Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη  

2. Καηάξηηζε ησλ όξσλ Γηαθήξπμεο ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα & 

ηνπνζέηεζε ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» έηνπο 2020 κε αλνηθηό ειεθηξνληθό  κεηνδνηηθό 

δηαγσληζκό  πνζνύ  97.951, 07  € (κε Φ.Π.Α). 

 

        Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Πξφγξακκα Γηαχγεηα), ηνπ Ν. 

3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο),  ηνπ Ν. 4555/2018 (Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο ), ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2020: 
                                               

 Κ.Α. 10-6671.005   νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ        2.468,59 €  

 Κ.Α. 15-6671.004   νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ           999,94 € 

 Κ.Α. 20-6671.010   νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ      44.944,54 € 

 Κ.Α. 30-6671.006   νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ      24.699,56 € 

 Κ.Α. 35-6671.006   νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ      24.838,44 €  
                                    

 ηνπ  Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ζηνλ νπνίν θαη έρεη  εγγξαθεί 

ζρεηηθή πίζησζε.      

         Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο κε ηελ νπνία ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα: 

 
        Να εγθξίλεη ηηο Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο θαη  λα θαηαξηίζεη ηνπο όξνπο Γηαθήξπμεο ηεο 

κειέηεο πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» έηνπο 2020 κε  

αλνηθηφ ειεθηξνληθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. 
 
         Κάζε αιιαγή πνπ ηπρφλ ππάξμεη ζηελ Γηαθήξπμε απφ ην ΔΖΓΖ ιφγν ςεθηνπνίεζεο ηεο 

δελ επηθέξεη αιιαγή  ζηνπο φξνπο ηεο . 

      πλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε: 

 
Α)  Σελ ππ΄αξηζ. 5/2020 Μειέηε ηεο Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ    ΠΡΑΗΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ .      
   

Β)  ρέδην Γηαθήξπμεο. 

 

      Μεηά ηα αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θαιεί  ηα κέιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

      Ζ Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ηκήκα 

Πξνκεζεηψλ)  θαη  ηηο  ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

 

                           Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Κ Α Σ Α   Π Λ Δ Η Ο Φ Ζ Φ Η Α 

 

       Με ςήθνπο  6 ππέξ.  

 

1.- Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο  5/2020 ηεο Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ γηα 

ηελ «Πξνκήζεηα θαη  Σνπνζέηεζε ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» έηνπο 2020, θαη  

 

2.- Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο νη νπνίνη  έρνπλ σο εμήο: 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

                                                 ΓΗΑ ΣΖΝ  

«Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ» 

 

ΜΑΗΟ  2020 
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΛΝΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λ. ΚΑΑΜΑΝΛΘ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1 

Ρόλθ ΣΑΛΑΜΛΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 18900 

Χϊρα1 ΔΛΛΑΓΑ 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL 307 

Τθλζφωνο 2132027445/392 

Φαξ 27210 46129 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dp@dsalaminas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.salamina.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4 
 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

 Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Διμοσ Σαλαμίνασ, αποτελεί μθ κεντρικι 

ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα  Οργανιςμϊν 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Αϋ βακμοφ).  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.5 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι ΟΤΑ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ και  

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι ο νόμοσ  4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 
και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»6. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 7  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηελ     δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ : ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 χζηεξα απφ 

θαλνληθή πξνζεζκία ησλ πξνβιεπφκελσλ εκεξψλ (άξζξν 121 παξ. 1
α
 ηνπ Ν.4412/2016, ήηνη 

ειάρηζηε πξνζεζκία είθνζη δχν (22) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο 

ζην ΚΖΜΓΖ. 

                                                 
1
 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  

2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
 

3 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016  
 

4 Δθφζνλ ππάξρεη θαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  
 

5 Δπηιέγεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Α., βιέπε θαη Παξάξηεκα ΗΗ (Πξνθήξπμε χκβαζεο), Σκήκα Η, παξ  1.5, Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 

296). α) Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) Άκπλα, γ) Γεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δ) Πεξηβάιινλ, ε) Οηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ζη) Τγεία, δ) ηέγαζε θαη ππνδνκέο 

θνηλήο σθέιεηαο, ε) Κνηλσληθή πξνζηαζία, ζ) Αλαςπρή, πνιηηηζκφο θαη ζξεζθεία, η) Δθπαίδεπζε, ηα) Σπρφλ άιιε δξαζηεξηφηεηα.
 

6
 πκπιεξψλεηαη ην εθαξκνζηέν λνκηθφ πιαίζην (ρψξα θαη λνκνζέηεκα/καηα) 

7
 Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16 

http://www.salamina.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ8 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ 
αιακίλαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνπο  Κ.Α.Δ.: 10-6671.005, 15-6671.004, 

20-6671.010, 30-6671.006 & 35-6671.006. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη 100% από 

ηδίνπο πόξνπο θαη νη  ζρεηηθέο  πηζηψζεηο έρνπλ εγγξαθή ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ αιακίλαο . 

Κ.Α.Δ ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ ΣΔΜ  ΓΑΠΑΝΖ 

10-6671.005 ΔΛΑΣΗΚΑ 19 2.468,59 

15-6671.004 ΔΛΑΣΗΚΑ 10 999,94 

20-6671.010 ΔΛΑΣΗΚΑ 116 44.944,54 

30-6671.006 ΔΛΑΣΗΚΑ 73 24.699,26 

35-6671.006 ΔΛΑΣΗΚΑ 65 24.838,44 

ΤΝΟΛΟ  283 78.992,80 

 

 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ  

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ (επηβαηηθά, 

απνξξηκκαηνθφξα, θνξηεγά, ιεσθνξεία θαη κεραλήκαηα έξγνπ)θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο   γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2020. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 34351100-3) θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ κε αξηζκφ 05/2020  Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ θαη 

Καζαξηφηεηαο ( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η).  

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 97.951,07€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ24% (εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ 78.992,80€, ΦΠΑ: 18.958,27€) 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί αλάκεζα ζην Γήκν θαη ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ζα ιήγεη ζηηο 31/12/2020 εκεξνκελία 

θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα έρεη παξαδνζεί ην ζχλνιν ησλ αηηνπκέλσλ ππφ ηνπ Γήκνπ πνζνηήησλ 

εηδψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη ζπλνιηθά 72 νρήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 5 

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ  κε ηνπ θάησζη Κ.Α.Δ: α)Οηθνλνκηθέο & Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο κε ΚΑ 

10-6671.005, β)Τπεξεζίεο Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε ΚΑ 15-

6671.004, Τπεξεζίεο Καζαξηόηεηαο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ κε ΚΑ 20-6671.010, Τπεξεζίεο 

Σερληθώλ Έξγσλ κε ΚΑ 30-6671.006 θαη Τπεξεζία Πξαζίλνπ κε 36-6671.006 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Ο Γήκνο αιακίλαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ 

ζχκβαζεο ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά 

(άξζξν 132 παξ. 1 α Ν. 4412/2016): 

α) Γηαηππψλεηαη ε πξφζεζε γηα ιήςε παξαηάζεσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη παξέρεηαη ε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ. 

β) Αθνινπζεί θαηαγξαθή απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ παξαθνινπζεί ηε ζχκβαζε 

ησλ πνζνηήησλ πνπ παξαδφζεθαλ κέρξη ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ηνπ αηηήκαηνο παξάηαζεο. Γελ 

πξέπεη λα ππάξρεη θαηά ηνλ ρξόλν ιήμεο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ππέξβαζε ησλ αλά είδνο 

πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζύκβαζε θαζώο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ απηήο. 

                                                 
8
 Άξζξν 53 παξ. 2 εδ. δ  λ. 4412/2016 

ΦΡΑ 18.958,27 

ΣΥΝΟΛΟ 97.951,07 
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γ) Λακβάλεη ρψξα γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 δ) Ζ παξάηαζε γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο κε απηέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο  

ε) Ζ δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο παξαηείλεηαη γηα ηξεηο (3) ην πνιχ κήλεο.  

ζη) Ζ παξάηαζε δελ αληίθεηηαη ζε εηδηθή αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζήο ηεο. 

Ζ παξάηαζε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο πνπ ζα έρνπλ ςεθηζηεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλ. έηνπο 2019 

ηνπ Γήκνπ αιακίλαο γηα ηελ αλσηέξσ αξρηθή ζχκβαζε. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ κε 

αξηζκ. πξση. 05/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο  

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η), ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ' εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ1: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, "Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α9 10297) και άλλεσ διατάξεισ" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,11 

- Σον ν. 2286/95/τ.Αϋ/19-«Περί προμικειϊν του Δθμόςιου Σομζα και ρυκμίςεων ςυναφϊν κεμάτων» 

- Σον ν.3463/2006/τ.Αϋ/114-«Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων » και ιδιαίτερα τθν παρ. 1καιτθν 
παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/06, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν. 
3536/07, 

-  του αρκ.55 παρ.1 του Ν. 2238/94, 

-  Σου Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ/08.08.2016)ϋΔθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ) 

- ΣΟΤ ν. 3852/2010 

- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων...», 

- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

                                                 
Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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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των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ", 

- Σου αρκ.4 του ΠΔ 118/07 (Αϋ150), 

- του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν12 

- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων" για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ 
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»5, τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) ςχετικά με τα "Δικαιολογθτικά για τθν 
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005", κακϊσ και τθσ απόφαςθσ 
του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Κακοριςμόσ 
χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ", 

- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

-  του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ" και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα", 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία", 

- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

- τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

- του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 2396/1953 (ΦΕΚ Α' 117/08-05-1993) Ρερί Κανονιςμοφ 
χριςεωσ και κινιςεωσ αυτοκινιτων οχθμάτων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Τοπικισ 
Αυτοδιοικιςεωσ και των εν γζνει Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου 

- τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 129/2534 ΦΕΚ Β 108 2010 Κακοριςμόσ δικαιοφχων χριςθσ 
Κρατικϊν Αυτοκινιτων 

-    των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
παραπάνω. 

- Τθν με αρικμ. πρωτ. 05/2020 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ Ρραςίνου & Κακαριότθτασ  για 
τθν Ρρομικεια  και Τοποκζτθςθ Ελαςτικϊν Αυτοκινιτων  του Διμου Σαλαμίνασ  ζτουσ 2020. 

- Τθν παροφςα  Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Σαλαμίνασ   με τθν οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ 
05/2020 ΔΡΡ&Κ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι όροι διακιρυξθσ & θ διενζργεια τθσ ανωτζρω 
προμικειασ με τισ διαδικαςίεσ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

7 Τα εγκεκριμένα αιτήματα: με ΑΔΑΜ 20REQ006709968, ΑΔΑ  6ΔΕΔΩ1Ε-
ΜΝΧ και  Α.Α.Υ Α-322/14-5-2020 με το οποίο δεσμεύεται πίστωση  2.468,59 € 

                                                 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6671.005,  με ΑΔΑΜ 
20REQ006710040, ΑΔΑ 6ΖΒΘΩ1Ε-ΤΥΘ και  Α.Α.Υ Α-323/14-5-2020 με το 
οποίο δεσμεύεται πίστωση  999,94 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 
15-6671.004, με ΑΔΑΜ 20REQ006710106, ΑΔΑ Ψ509Ω1Ε-26Ν και  Α.Α.Υ Α-
324/14-5-2020 με το οποίο δεσμεύεται πίστωση  44.944.,54€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20-6671.010, με ΑΔΑΜ 20REQ 006710291, ΑΔΑ 
6ΛΞΟΩ1Ε-Ο4Λ και  Α.Α.Υ Α-325/14-5-2020 με το οποίο δεσμεύεται πίστωση  
24.699.56 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-6671.006 με ΑΔΑΜ 
20REQ 006710361 ΑΔΑ ΩΒΓΧΩ1Ε-Λ4Γ και  Α.Α.Υ Α-326/14-5-2020 με το 
οποίο δεσμεύεται πίστωση  24.838,44 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε βάξνο ηνπ 
Κ.Α. 35-6671.006, έηνπο 2020θαη 
8 Σελ ππ. Αξηζ.34/2020 απφθαζε  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην 

Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, θαηαθχξσζεο 

απνηειεζκάησλ θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ - ππεξεζηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, έηνπο 2020. 

Τθν υπ’ αρίκμ 29/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου περί ςυγκρότθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ των Ρρομθκειϊν. 

 

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  

Θ θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ  είναι θ 5θ /06/2020 θμζρα ΡΑΑΣΚΕΥΗ 

Ημερομθνία   Ζναρξθσ    υποβολισ    προςφορών            είναι θ  5θ /06/2020 και ώρα 11.00 π.μ.  

Καταλθκτικι   Ημερομθνία   υποβολισ   Ρροςφορών     είναι θ 20θ  /06/2020 θμζρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 
11.00 π.μ. 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ, κα λάβει χϊρα τθν 25θ -6-2020, θμζρα ΡΕΜΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ., εκτόσ αν λόγω 
δυςλειτουργιϊν του ςυςτιματοσ δεν καταςτεί αυτό δυνατό. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν . 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. : http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ: …………….. 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα. 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

 

            Β. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα θαη εμνθιεηηθέο απνδείμεηο) απαξαίηεηα θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3548/07, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 46 

ηνπ Ν.3801/09 θαη παξφιν πνπ έρεη θαηαξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (35) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

377, παξακέλεη ζε ηζρχ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ σο 

ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο νξίδεηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021). 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
13

  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

■ Ζ παξνχζα αλαιπηηθή Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο, 

■ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] – ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

■ νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

■ ε κε αξηζκ. πξση. 5/2020 Μειέηε γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ 
απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο . 

■ Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), 

ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
14
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2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 10 εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην 

ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα 

ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα 

ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν
15

. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Ζ αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

                                                 
13

 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 
14

 Δπηιέγεηαη θαηά θαλφλα ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ελ φισ ή 

ελ κέξεη ε ειεχζεξε πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, ζπζθεπέο ή κνξθφηππνη πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ ηαπηφρξνλα 

κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
15

 Πξβι ηελ κε αξ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» (άξζξν 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ
16

. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο
17

: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ 

ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα . ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, 

επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.]
18

 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 

ην λ. 1497/1984 (Α΄188)
19

. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από 

μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ 

εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο 

έγγπαθο. 
20. 

 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
21 

 

 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
22

. 

 

                                                 
16

 Πξβι. άξζξν 60 παξ. 3 & 67 παξ. 2  ηνπ λ. 4412/2016  
17

 Πξβι. άξζξν 67, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016 &. άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016. 
18

 Άξζξν 53, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016: Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2.1.1) ζπληάζζνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, 

επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 
19

 Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε 

ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 
20

 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 
21

 Πξβι. άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017 (Α 171).  
22

 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
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2.1.5 Δγγπήζεηο
23

(παξ. 3,4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016) 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ
24

, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο 

ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο 

ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, 

ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

[ην ζεκείν απηό γίλεηαη παξαπνκπή ζε ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθόζνλ ππάξρνπλ] 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
25

 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
26

 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο
27

.  

                                                 
23

 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  
24

 Πξβι. άξζξν 72 παξ. 4 πεξ. ε ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 5 ηνπ λ. 4497/2017. 
25

 ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 

A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο 
26

 Πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 
27

 Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη Α.Α. κπνξνχλ λα δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

ή ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ 

αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο  (πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016) 
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 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
28 

 (άξζξν 19 παξ. 4 

λ.4412/2016 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
29

 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
30

, 

πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ρίιηα πεληαθόζηα εβδνκήληα ελληά  θαη νγδόληα πέληε ιεπηά 

(1.579,85επξώ)
31

[2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. (πεξ. α παξ. 1 άξζξνπ 72 

λ. 4412/2016)]. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη 

ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016
32

. 

 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 

έσο 2.2.8], δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ 

πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
33

  

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε
34

 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο(παξ. 1 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016) :  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

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

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

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

                                                 
28

 Πξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016 
29 Πξβι παξ. 1 α), 3, 4, 5  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016

 
30

 ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ 

(Πξβι. άξζξν 72 παξ. 1α λ. 4412/2016) 
31

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. (πεξ. α 

παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016).   
32

 Πξβ. άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4497/2017 (Α' 

171). 
33

 Πξβι άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην αξ. 107 ηνπ λ. 4497/2017. 
34

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 ηνπ λ. 4497/2017.  

 Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη:  

 α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ε αλαθνξά ζην ΔΔΔ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε” λνείηαη, 

δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο,  

 β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα πξνζαξκόδνπλ ην ζρεηηθό πεδίν ηνπ 

Μέξνπο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ θαη εηδηθόηεξα, αληί ηεο αλαθνξάο ζε “ηειεζίδηθε καηαδικαζηική απόθαζη”, 

δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, λα ζέηνπλ ηε θξάζε “αμεηάκληηη καηαδικαζηική απόθαζη”, ε δε 

ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΣΔΤΓ αθνξά, νκνίσο, κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 
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(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

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

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

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

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

κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

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

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

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

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

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

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

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

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

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

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

4198/2013 (Α΄ 215). 

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

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  

αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
35

. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε. 
36

 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

                                                 
35

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107 πεξ. 7 ηνπ 

λ. 4497/2017 
36

 Πξβι. παξ. 10 άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017.  
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Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

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

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
37

.  
ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  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: αα) ηξεηο 

(3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ 

αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα΄ θαη ββ΄ 

θπξώζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ. 
38
 

 
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη
39

 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016
40

,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο
41

,  
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 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα    

πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) ζην 

ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  
38

 Πξβ. άξζξν 73 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ. 4412/2016 , ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 4488/2017. 
39

 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 

4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο 

(εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε 

λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξ. 4 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή 

ηνπ ΣΔΤΓ (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 
40

 Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2106, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 1 ηνπ λ. 4497/2017. 
41

 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ 

νξίσλ) ή ζην Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2.  

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ 

γεγνλόηνο. 
42

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ  

2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)
43

. 

2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
44

 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη 

ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 

αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 

επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
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 Πξβι. παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017.  
43

 Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 2.2.3.5 ηίζεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε κφλν εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ. Καηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ε κε 

ζπλδξνκή ηνπ αλσηέξσ εζληθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΔΔΔ [ακηγψο εζληθνί 

ιφγνη απνθιεηζκνχ] 
44

 Πξβι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 λ.4412/2016, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 10 ηνπ λ. 

4497/2017. 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
45

. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο46 
 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
47

  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη 

λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνύληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο 

πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξών Καηαζθεπαζηώλ Ακπληηθνύ 

Τιηθνύ
48

  

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
49

  

ηελ παξνύζα δηαθήξπμε δελ ηζρύεη. 

                                                 
45

 Πξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   
46

 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηελ θξίζε 

θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

(Πξβι. άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη νη A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5 

θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηά ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ 

θξηηήξηα επηινγήο, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία 

απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε.  
47

 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
48

 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 
49

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ 

νξίσλ) ή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα 

απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα 

δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IΗΗ, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
50

  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο  απαηηείηαη: 

Να έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία(2016-2017-2018) ηνπιάρηζηνλ κία (1) 

πξνκήζεηα παξφκνησλ εηδψλ ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
51

  
 Στθν παροφςα διακιρυξθ δεν απαιτοφνται τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ενϊ τα Ρρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ προςκομίηονται ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ Ειδικοφσ όρουσ 
του διαγωνιςμοφ . 

Γίλνληαη δεθηά φρη κφλν ηα αλαθεξφκελα ζηελ δηαθήξπμε, αιιά θαη άιια πηζηνπνηεηηθά ηζνδχλακα 

ή λεφηεξεο έθδνζεο απηψλ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
(ηεοπαξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 
ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο

52
. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

[Μόλν γηα κεηθηέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ηκήκα παξνρήο ππεξεζηώλ] Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα 
θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη' ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

Ζ εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ/ θαζεθφλησλ ......................................  [πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
νη 
εξγαζίεο/ θαζήθνληα] γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 
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 Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη Α.Α. κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη 

ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί 

λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, 

απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ. Μηα Α.Α. 

κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ 

δηαπηζηψζεη φηη απηφο έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

 Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα 

δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο 

θάησ ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο 

απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, 

ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 

ηειεπηαία έηε) θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε 

δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε 

ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόtεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7)  θαη εηδηθφηεξα 

ηελ Δλφηεηα IV παξ. 1, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ θξίζε θαη ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

(Πξβι. άξζξν 82 λ. 4412/2016) 
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ 
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απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή [Η 

παξάγξαθνο απηή ηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Α.Α. θαη κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, άιισο 

δηαγξάθεηαη. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ ηζρχεη 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 

ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 

ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ , ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986.  

Σν ΣΔΤΓ
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 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 

(ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε 

φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 

πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο 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.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
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ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
55

 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016
56

. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

                                                 
53

 Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, 

Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο  
54

 Πξβι. νκνίσο αλσηέξσ ππνζεκεηψζεηο σο πξνο ηελ ππνγξαθή ηνπ ΔΔΔ. 
55

 Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016  Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα 

επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο   
56

 Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 
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ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)
57

. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4
58

. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 

ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή 

ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη 

εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 

4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ
59

. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
60

: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

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

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 

ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) ) γηα ηελ παξαγξάθν 2.23.2 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο (πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθφ 

αζθαιηζηηθήc ελεκεξφηεηαο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ππεύζπλε 

δήισζε γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη θαη νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο. 
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 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 
58

 Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο 

ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο  (πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016 
59

 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
60

 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 

δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα 

(ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο 

θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

 Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο 

αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). 

εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε 

ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο 

Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.)  

 3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:  

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 

4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή  θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ 

ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο  α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.  

 4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα  

 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.   
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Λακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ζύληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ρξόλνπ ηζρύνο ησλ 
πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ εθδίδνληαη από ηνπο 
εκεδαπνύο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κεξηκλνύλ λα απνθηνύλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά, ηα 
νπνία λα θαιύπηνπλ θαη ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα 
νξηδόκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνβάινπλ, εθόζνλ αλαδεηρζνύλ 
πξνζσξηλνί αλάδνρνη. Σα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ππνβάιινληαη καδί κε ηα ππόινηπα 
απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 22 από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν. κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

γ) ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3. πεξ. β) πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά 
φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ 
έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε 
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην 
Γ.Δ.Μ.Ζ.. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα 
(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 
ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 

 

δ) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2λ ηεο παξνύζαο, πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο. Σν πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε.  
61

.θαη 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο κε αξηζκ. πξση. 
05/2020  Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξέπεη αθφκε λα πξνζθνκίζνπλ: 

                 • Καηάινγν ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ην Δξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, ε  ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηχπνο, πιάηνο, πξνθίι, 
θαηαζθεπή, εζσηεξηθή δηάκεηξνο, δείθηεο θνξηίνπ /ηαρχηεηαο) . Δπίζεο γηα θάζε ηχπν ειαζηηθψλ, 
ζα πξέπεη α ππάξρεη ε ζρεηηθή εηηθέηα ειαζηηθνχ φπνπ θαίλνληαη νη επηδφζεηο ηνπ εθάζηνηε 
ειαζηηθνχ ζε φηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηελ θίλεζε ζηε βξνρή, ηνλ παξαγφκελν ζφξπβν 
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θαη ηελ  επηβξάδπλζε. 
• Σερληθά εγρεηξίδηα (πξνζπέθη, θσηνγξαθίεο) ζηα ειιεληθά ή ζε δηεζλή γιψζζα ησλ ειαζηηθψλ 
πνπ πξνζθέξεηαη, φπνπ λα επηβεβαηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γηα εχθνιε ζχγθξηζε κε ηα 
απαηηνχκελα απφ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. 
• Τπεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα ειαζηηθά έρνπλ εγγχεζε ελφο (1) έηνπο, πνπ 
ζα πεξηιακβάλεη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο κε εγγχεζε ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο, ε νπνία δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 25.000Km 
• Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη απνδέρεηαη ηελ ηκεκαηηθή πξνκήζεηα ησλ 
ειαζηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ηελ παξάδνζή ηνπο εληφο επηά εξγάζηκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ζηηο γεληθέο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο εληφο 48 
σξψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο, ζε δηθφ ηνπ ζπλεξγείν εληφο ηεο ρσξηθήο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ 
αιακίλαο (εληφο ησλ νξίσλ) ή εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν εληφο ηεο ρσξηθήο 
έθηαζεο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο (εληφο ησλ νξίσλ), ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα δειψλνληαη, 
ακθφηεξα κε ηελ απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 
• Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο (ζε ηζρύ) ζε εγθεθξηκέλν πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο (ΔΓ). 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην . 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή 
Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Β.4. 4 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο δηαπηζηεπκέλσλ νξγαληζκψλ ηππνπνίεζεο (πηζηνπνίεζε ISO 9001) γηα ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ππνρξεσηηθά θαη ηνλ δηαγσληδφκελν πξναηξεηηθά, θαη ηα αλάινλα 

πηζηνπνηεηηθά θαηαζθεπήο & αζθαινύο ιεηηνπξγίαο κεηαθξαζκέλα επίζεκα ζηελ Διιεληθή 

Γιψζζα. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή 

ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα 

ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ62 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
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24 

25 

26 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν. 

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ.
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
64

  

Κξηηήξην αλάζεζεο
65

 ηεο χκβαζεο
66

 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: 

Α ) βάζεη ηηκήο
67

 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο 

Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 

(Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016). 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 
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 Πξβι. άξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Ζ σο άλσ δέζκεπζε ζα κπνξνχζε λα πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

θαηάιιειν κέζν 
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 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 

Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 
65

 Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ 

άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ 

πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο 

νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο (παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

(ΑΓΑ ΧΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)  
66 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296).
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δίθαην (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο ε αμηνιφγεζε γίλεηαη 

κφλν βάζεη απηήο 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» 
68

. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, 

ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο
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. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
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, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . 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. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην 

ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]   

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
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 πζρέηηζε κε άξζξν  (Γιψζζα) θαη. (Δπηθνηλσλία) ηεο δηαθήξπμεο (ηδίσο εθφζνλ θαη΄επηινγή ηεο Α.Α. 

εθαξκφδνληαη νη παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016) 
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ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα 

νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα 

έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή 

ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά 

θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 

πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο
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. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

 

2.4.3.1 Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξόλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα αθόινπζα ππό α θαη β ζηνηρεία: 

α) Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.6.Η. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη 
πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ 
θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ). 

Σν Έληππν ζα ζπκπιεξσζεί κε βάζε ηηο Οδεγίεο πκπιήξσζεο γηα ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο (βι. ππνζεκεηψζεηο), θαζψο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 15 (ΑΓΑ: 
ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 23 (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ). 

Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ππάξρεη αλαξηεκέλν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ 
(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηό λα θέξεη κόλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζώπνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο 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. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 
Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 

2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

γ) Τπεχζπλε Γήισζε  ζηελ νπνία  ζα δειψλνπλ φηη  έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ  ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ηεο ππ. αξ. 05/2020 Σερληθήο Μειέηεο θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ  πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο θαη φηη 

ηα απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
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 ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Α.Α. λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνηρεία 
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δ) Σαπηφηεηα γηα θπζηθά πξφζσπα θαη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). 

 Έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην ΦΔΚ ίδξπζεο θαη 

νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε βεβαίσζε ΓΔΜΖ (γηα  δηαγσληδφκελνπο  κε  κνξθή  ΑΔ  θαη  

ΔΠΔ), αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ κε βεβαίσζε ΓΔΜΖ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ). 

11. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.., ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε 

ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

12. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο  εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο  ζπκβνπιίνπ ή 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη   νηνκφξξπζκεο 

εηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην  δηαρεηξηζηή ηνπο ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν. 

13. Πξνθεηκέλνπ γηα Δλψζεηο, εάλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή 

έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε. 

14. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξηπη. (δ), γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα αθόινπζα ζηνηρεία : 

α) ην ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V KAI I), ην νπνίν πξέπεη 
λα ΤΠΟΓΡΑΦΖ θαη έρεη σο εμήο: 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
1. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε 

αλαγνκσκέλα, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησκάησλ  

2. Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ειιεληθέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.  

3. Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πξψηε ηνπνζέηεζε, ζε Δπξσπατθέο, ΖΠΑ, 

Ηαπσληθέο ή Κνξεάηηθεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.  

4. Απαηηείηαη ε θαηνρή εθ κέξνπο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πηζηνπνηεηηθνχ δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ειαζηηθψλ.  

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πίλαθεο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

ειαζηηθψλ, καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ζηνπο νπνίνπο λα αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθψλ.  

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κεηά ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ 

θαη ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, λα πξνβεί ζηε ηνπνζέηεζε ησλ 

ειαζηηθψλ επηζψηξσλ θαη ζηελ δπγνζηάζκηζή  ηνπο (απφ ηνλ ίδην ή απφ ζπλεξγάηε ηνπ ν νπνίνο ζα 

εδξεχεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο  . 

7. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε είδνπο θαη δηάζηαζεο ειαζηηθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη 

ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Ο κεηνδφηεο, γηα θάζε έλα απφ ηα είδε πξέπεη λα ππνβάιιεη, αλ 

δεηεζεί, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα αληίζηνηρα δειηία αλαγλψξηζεο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα ειαζηηθά πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ δνκή «αθηηλσηή» (Radial), ρσξίο 
αεξνζάιακν «Tubeless», ησλ νπνίσλ ν ηχπνο ζα πηζηνπνηείηαη απφ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα 
(prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  
2. Ο ζθειεηφο (Carcass) ζα απνηειείηαη απφ δέζκε ιηλψλ (απφ Nylon ή άιιε ζπλζεηηθή ίλα ή 
πιέγκαηνο ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ) θαη ζα εληζρχεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 
(Breaker/Belt), νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο ή απφ πιέγκα ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ 
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3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ επηζψηξσλ (ε νπνία πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο 
DOT θαη ηξία ή ηέζζεξα ςεθία ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θάζε ειαζηηθνχ επηζψηξνπ) δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηνπο έμη (06) κήλεο απ' απηήλ ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο.  

4. Ζ θαηαζθεπή ησλ ειαζηηθψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο E.T.R.T.O. (EUROPEAN 
TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ηελ νδεγία 92/23 ηεο ΔΟΚ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο 31 Μαξηίνπ 1992. Δπίζεο ηελ Οδεγία 92/23/EOK θαη 2005/11/ΔOΚ/ 16 
Φεβξνπαξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ 
ηνπο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο 
πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Σέινο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Κνηλ. Οδεγία 89/459/16-07-1989 
"Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ην βάζνο ησλ απιαθψζεσλ 
ησλ ειαζηηθψλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηνπο" θαη 
ηελ εζληθή λνκνζεζία (ππ‟ αξηζ.: 32496/1558/2003 (ΦΔΚ 847Β΄/03) Τπνπξγηθή Απφθαζε.  

5. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο δπγνζηάζκηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
ETRTO, ελψ φηαλ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ΑSΣΜ D-518 θαη ΑSΣΜ D - 
1149 σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζην φδνλ ζηαηηθά θαη δπλακηθά, πξέπεη λα κελ εκθαλίδνπλ θζνξέο 
ζηελ επηθάλεηα ηνπο .  

6. ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ ειαζηηθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαίηεηα ζε αλάγιπθε ή 
εγράξαθηε κνξθή, νη επηζεκάλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ETRTO (EUROPEAN 
TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2° ηεο 30-9-92. Οη 
επηζεκάλζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνηππσζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ ζην 
ήδε ηειηθφ πξντφλ. Διαζηηθά ζηα νπνία δελ ζα είλαη αλάγιπθα ή εγράξαθηα απνηππσκέλεο νη 
πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο, δελ ζα γίλνληαη δεθηά θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ θαηά πεξίπησζε 
επηηξνπή παξαιαβήο.  

7. ηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηχπνο ειαζηηθνχ, ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα παξαγσγήο 
ηνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ ειαζηηθνχ, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα, ην κέγηζην επηηξεπφκελν 
θνξηίν θαη ην θαζαξφ βάξνο θάζε ηεκαρίνπ.  

8. Γηα ηα ιηλά πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ηνπο (φπσο RAYON, NYLON θιπ).  

9. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε απνζήθεπζε ή ζε ιεηηνπξγία, ζε εχξνο 
ζεξκνθξαζηψλ απφ + 125 °F κέρξη - 65 °F (+ 52 °C κέρξη - 54 °C) ηνπιάρηζηνλ, ρσξίο λα 
παξνπζηάδνπλ αιινίσζε, ξσγκέο ζξαχζεηο ή δηαρσξηζκφ ζηα επί κέξνπο πιηθά ηνπο.  

10. Σα ειαζηηθά επίζσηξα θαηαζθεπήο γφκαο απφ λάηινλ απνθιείνληαη. 

β) Αληίγξαθν ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. ε πεξίπησζε 
πνπ ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζα γίλεη απφ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγαδφκελν ζπλεξγείν πξέπεη 
λα ππνβιεζεί ε δηθή ηνπ άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

γ) Φεθηαθά ππνγεγξακκέλε ππεύζπλε δήισζε από: 
 

- ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) 

- ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

- ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ εθπξφζσπν, κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη 

όηη: 

1) Σα ειαζηηθά είλαη θαηλνχξηα πξψηεο πνηφηεηαο, φρη αλαγνκσκέλα, ζε άξηζηε θαηάζηαζε, 
θαηάιιεια γηα ηηο ειιεληθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, γηα θίλεζε εληφο θαη εθηφο δξφκνπ φπσο 
δεηνχληαη παξαθάησ θαη ρσξίο εξγνζηαζηαθά ειαηηψκαηα. Δίλαη ηερλνινγίαο ρακειήο εθπνκπήο 
ζνξχβνπ γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο πεξηβαιινληνινγηθνχο θαλνληζκνχο, θαιήο πξφζθπζεο ζηνλ 
δξφκν, κεησκέλεο πδξνιίζζεζεο, κε ζηαζεξφηεηα ζηελ επζεία θαη αθξηβή αληαπφθξηζε 
θαηεχζπλζεο. 
2) Όια ηα ειαζηηθά είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (Radial), θαη ρσξίο αεξνζαιάκνπο. 
3) Ζ θαηαζθεπή ησλ ειαζηηθψλ αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο E.T.R.T.O. (Δπξσπατθφο 
Σερλνινγηθφο Οξγαληζκφο Διαζηηθψλ θαη Εαληψλ) θαη ηελ νδεγία 92/23 ηεο ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ 
ηεο 31 Μαξηίνπ 1992 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 2001/43/ΔΚ) θαη ηα ειαζηηθά θέξνπλ ζήκαλζε 
Δ (δείθηεο πηζηνπνίεζεο ηεο ρψξαο, άξζξν πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ ECE Reg 30 θαη εζσηεξηθή 
θσδηθνπνίεζε θαηαζθεπαζηή) ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ECE R 54 (Δπξσπατθή Σππνπνίεζε), 
φπσο ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ ειαζηηθψλ είλαη ζχκθσλεο 
κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1222/2009 ηνπ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 
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ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 25
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε ησλ ειαζηηθψλ αλαθνξηθά κε 
ηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη άιιεο νπζηψδεηο παξακέηξνπο θαη ζα θέξνπλ ζήκα έγθξηζεο ηχπνπ 
ΔΚ. 
4) ηα πιατλά κέξε ηνπ ειαζηηθνχ αλαθέξνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (νλνκαζία ή 
ινγφηππν θαηαζθεπαζηή, ηχπνο ειαζηηθνχ, πιάηνο, πξνθίι, θαηαζθεπή, εζσηεξηθή δηάκεηξνο, 
δείθηεο θνξηίνπ, δείθηεο ηαρχηεηαο, πξφηππν αζθαιείαο, ε ηαπηφηεηα ηνπ ειαζηηθνχ, 
ζεηξά,εκεξνκελία παξαγσγήο, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ DOT 
θιπ), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
5) Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά ηελ εκέξα ηνπνζέηεζεο, δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε 
παιαηφηεξα ησλ έμη ( 6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο . 
6) Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε 
θαη επηηξέπνπλ ηελ ρξήζε αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ. 
7) Σα ειαζηηθά είλαη αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηή, κε επξεία θπθινθνξία ζηελ Διιάδα, 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο   φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ:  
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. 

Δπεηδή ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 
ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν "πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο" ηελ ειεθηξνληθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗΗ, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζε 
κνξθή pdf. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 
επ' απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζε 
απηήο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη γηα θάζε έλα απφ ηα είδε μερσξηζηά. 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκό, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα 

πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα απαηηνύκελα από ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζηνλ (ππν)θάθειν 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ 
αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 
ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ 
θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ην 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
VΗΗ). Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη ειεθηξνληθά ην αλσηέξσ έληππν ζε 
κνξθή αξρείνπ 
*pdf ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ζηνλ (ππν) θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεκα, 
ζην 
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νπνίν ζα έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή δίπια ζε θάζε είδνο ηνπ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ρσξίο ην ΦΠΑ, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 
ηαπηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ (κεξηθνχ ζπλφινπ) ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Όινη νη ππνινγηζκνί ζα γίλνληαη κε δχν (2) δεθαδηθά ςεθία. ηα δχν 
(2) δεθαδηθά ςεθία ζα γίλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

ΠΡΟΟΥΖ!!! Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΔΖΓΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΣΑΤΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Σν ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ πξέπεη λα ππνγξάθεηαη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, ςεθηαθά από: 

- ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) 
- ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 
- ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο, απφ ηνλ νξηζζέληα θνηλφ εθπξφζσπν. 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
Γελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ 
(ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». Οκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ 
ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά ηελ 
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 
Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνχ ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
72

   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 6 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 

αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
73

(Άξζξν 91 ηνπ λ.4412/2016) 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 
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αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 

παξνχζαο,
74

  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) . ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά δελ επηηξέπεηαη , 

ε)  ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο 

δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςφοράσ+. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη 

ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε)  ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
75

 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, 

αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

15.      Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» ηελ 25
ε
 /06/2020 εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ψξα 11.00π.κ ή ηελ 4ε [εξγάζηκε 

εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα... 

16. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ
76
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β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 

αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα 

νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 

πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην 

νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
77

 πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη 

ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
78

 («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
79

 - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα πέληε (15) εκεξώλ 

(παξαγξ. 1, ηνπ σο άλσ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 
2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 
απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 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, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην 

γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  
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 κέζσ ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ρξήζηε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζην ζχζηεκα ΔΖΓΖ 
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 ήηνη γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο άλσ ησλ 60.000, 00 επξψ, ζηηο νπνίεο αθνξά ην παξφλ ππφδεηγκα. 

Πξβι. εδάθην γ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 100, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 18 ηνπ λ. 4497/2017. 
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 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

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

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 

έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε  ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο 

επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
80

.  (άξζξν 104 

παξ. 2 θαη 3). 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ 

έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 

θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013,   

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε .
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 (άξζξν 107, πεξ. 26 , Ν.4497/2017 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο

82
 απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο 

λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΡΥΉ ΔΞΔΣΑΖ 

ΠΡΟΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά 

ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
83

 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
84

. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
85

 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 

ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
86

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 

άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα 

ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. 

α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε 

παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ 
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 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 27 ηνπ λ. 4497/2017. 
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 Πξβι. άξζξν 360 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Πξβι. άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 
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 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 362 λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 19 ηεο ΤΑ αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

(Δ..Η.ΓΗ..)».  
86

 χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)”. 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο
87

. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο 

απφ ηελ ΑΔΠΠ
88

. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 

4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο 

αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά
89

. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 

ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 

παξάιεηςε.  

4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5 ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 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. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5 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 ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 

εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο 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, 
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 Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη ζην άξζξν 367 ηνπ λ. 4412/2016 
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 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 39/4.5.2017 – Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
89

 Πξβι άξζξν 372 παξ. 4 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016 
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θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

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. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία (ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ ηζρχεη) 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ πην θάησ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο/ησλ 

πην θάησ ππεξεζηψλ-θαζεθφλησλ  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε 

αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ 

ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 

ζπλεξγαζίαο.
90

. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 

ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ 

ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 

αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην 

πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα 

επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο 

άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη 

λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
93

 (Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/16) 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
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 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
91

 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221, ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017. 
92

 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη 

ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε 

θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε 

ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 
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 βι.  Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. 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. 

TOV Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη 
κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ επηζθεπάζεη 

ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα 

κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) Σα είδε δελ θνξησζνχλ ή παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε. β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Αλ ηα είδε θνξησζνχλ ή παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 

αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
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Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο 

πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), 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 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β‟ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
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νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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 Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Πξβι. άξζξν 205 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 37 ηνπ λ. 4497/2017 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

 

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ζα παξαδίδνληαη κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία, ε νπνία ζα δίδεηαη 24 ή 

48 ψξεο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

207 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο 

ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε 

ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 

παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 

εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 
6.2.1.  H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1696 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχοσ - 
χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ ι πρακτικι δοκιμαςία κλπ. 

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ - νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο -απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο - δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε 

ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 

παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα 

βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 

εγγξάθσο εμέηαζε θαη'εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη' έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

                                                 
Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: "Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται 
τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το 
όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε 
μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου 
μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ" 
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Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη 'έθεζε εμέηαζεο. 

 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο: εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ 

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

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 

ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα 

βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 

απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ 

θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 
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. 

 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

ζην εμσηεξηθό 

ηε παξνχζα Γηαθήξπμε δελ ηζρχεη.  

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1 ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ παξνπζηάδεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 12 κελψλ θαη 

νθείιεηαη ζε θαθή πνηφηεηα  ή αζηνρία πιηθνχ, θαζψο θαη ζηε πεξίπησζε κε θπζηνινγηθήο, θαηά 

ηνλ θαηαζθεπαζηή, θζνξάο, ζα πξέπεη λα επαλνξζψλεηαη κε ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ πξνβιεκαηηθνχ 

ειαζηηθνχ, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, αιιά 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο φπνηαο θζνξάο πξνμέλεζε. 

6.4.2 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 6.4.3 Ζ επηζηξνθή ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 

θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη (φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα), θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο, 

εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 214 

ηνπ λ. 4412/2016). 

 

 6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
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 (Άξζξν 215 ηνπ λ. 4412/2016)Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ 

                                                 
Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Β' 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ 

έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ 

φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
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[ηελ παξνύζα δηαθήξπμε δελ ηζρύεη 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 

(πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αλνηθηφο Ζιεθηξνληθφο δηαγσληζκφο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

πξνθνξώλ 5-6-2020 εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΖ  θαη ώξα 

11:00π.κ. 

Ζκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

20/06/2019 εκέξα ΑΒΒΑΣΟ θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Ζκεξνκελία Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ 

25-6-2020 εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 11.00 π.κ. 

 

 

 

 

 23-6-2020  εκέξα ΣΡΗΣΖ θαη ώξα 11:00 π.κ 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔΧ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε  ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ  

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 34351100-3 

ΚΑΔ  10-6671.005, 15-6671.004, 20-6671.010, 30-6671.006 & 
35-6671.006 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 
97.951,07 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΔΜ. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο έσο 31/12/2020 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ 
ΦΔΚ 

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ 
ΣΤΠΟ 

5-06-2019 

ΚΡΑΣΖΔΗ 
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 
λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 64 ηνπ 
Ν. 4172/2013) 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηε θφξνο εηζνδήκαηνο 
ζχκθσλα κε ην ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 . 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α. 
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ΜΔΡΟ Β-  ΜΔΛΔΣΗ 05/2020 Γ/ΝΗ ΠΠ&Κ 

 

                                                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η:  

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      

ΔΗΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ 

------------------------------------------------        

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ             

ΠΡΑΙΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ      

      

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΚΑΗ  ΣOΠΟΘΔΣΖΖ  ΔΛΑΣΗΚΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 

                            

                  
ΑΡΗΘ. ΜΔΛ. : 05/2020 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 97.951,07€                          

                               (78992,80 +18958,27) 

 

Κ.Α. : 10-6671.005     (2.468,59) 

K.A. : 15-6671.004     (   999,94) 

Κ.Α. : 20-6671.010    (44.944,54) 

Κ.Α. : 30-6671.006    (24.699,56) 

Κ.Α. : 35-6671.006    (24.838,44) 

     

       

CPV:34351100-3 (ΔΛΑΣΗΚΑ ΔΠΗΧΣΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ) 
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ΜΑΗΟ  2020 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε      

   ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ                                                        ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» 

---------------------------------------------       Αξηζ. Μειέηεο: 05/2020                                                                                      
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                    

ΠΡΑΗΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ        Κ.Α.: 10-6671.005, 15-6671.004, 20-6671.010,                    
                                                                                30-6671.006, 35-6671.006. 

 
    
                                  

                            
                                                   

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

 
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηλνύξησλ ειαζηηθψλ γηα ηα 
απηνθίλεηα, θνξηεγά, απνξξηκκαηνθφξα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 
 
Σα ειαζηηθά θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ζα παξαδίλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν 
ηκεκαηηθά ζην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ ή ζε ηδησηηθφ  ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ ή 
ζπλεξγάηε ηνπ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. Σα ειαζηηθά ζα είλαη δηαθφξσλ 
ηχπσλ, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ φια ηα ππάξρνληα απηνθίλεηα, θνξηεγά, 
απνξξηκκαηνθφξα θαη κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ Γήκνπ θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο κειέηεο.  
 
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ πξνβιέπεηαη λα 
αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 78.992,80 ΔΤΡΧ πιένλ18.958,27€ (ΦΠΑ 24%), δειαδή 
ζπλνιηθά 97.951,07 ΔΤΡΧ. Ζ αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2020, ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο: 
Κ.Α.10-6671.005 , ΚΑ.15-6671.004, Κ.Α.20-6671.010,  Κ.Α.30-6671.006, Κ.Α.35-
6671.006. 
 
       αιακίλα    13-05-2020 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ 

 

 

ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

ΓΔΧΠΟΝΟ ΠΔ9 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε      

   ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ                                                        ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» 

---------------------------------------------       Αξηζ. Μειέηεο: 05/2020                                                                                      
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                    

ΠΡΑΗΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ        Κ.Α.: 10-6671.005, 15-6671.004, 20-6671.010,                    
                                                                                30-6671.006, 35-6671.006. 
 

 
   ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εθηέιεζε ηεο ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΑ 
ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ. Ζ πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο, ζα γίλεη θαηφπηλ δηελέξγεηαο 
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ Ν. 3463/06. Σα ππφ 
πξνκήζεηα πιηθά θαζψο θαη ε ρξήζε απηψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαησηέξσ. Σα ππφ πξνκήζεηα 
πιηθά (ειαζηηθά επίζσηξα) πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο θάησζη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Όξνπο:  
 
ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
1. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε 
αλαγνκσκέλα, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησκάησλ  
2. Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ειιεληθέο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.  
3. Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πξψηε ηνπνζέηεζε, ζε Δπξσπατθέο, ΖΠΑ, 
Ηαπσληθέο ή Κνξεάηηθεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.  
4. Απαηηείηαη ε θαηνρή εθ κέξνπο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πηζηνπνηεηηθνύ δηαρείξηζεο 
πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2008 πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ειαζηηθώλ.  
5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πίλαθεο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
ειαζηηθψλ, καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ζηνπο νπνίνπο λα αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθψλ.  
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κεηά ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ 
θαη ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, λα πξνβεί ζηε ηνπνζέηεζε ησλ 
ειαζηηθψλ επηζψηξσλ θαη ζηελ αλάινγε δπγνζηάζκηζε ηνπο . 
7. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε είδνπο θαη δηάζηαζεο ειαζηηθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη 
ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Ο κεηνδφηεο, γηα θάζε έλα απφ ηα είδε πξέπεη λα ππνβάιιεη, αλ 
δεηεζεί, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα αληίζηνηρα δειηία αλαγλψξηζεο. 
 
ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα ειαζηηθά πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ δνκή «αθηηλσηή» (Radial), ρσξίο 
αεξνζάιακν «Tubeless», ησλ νπνίσλ ν ηχπνο ζα πηζηνπνηείηαη απφ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα 
(prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  
 
2. Ο ζθειεηφο (Carcass) ζα απνηειείηαη απφ δέζκε ιηλψλ (απφ Nylon ή άιιε ζπλζεηηθή ίλα ή 
πιέγκαηνο ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ) θαη ζα εληζρχεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 
(Breaker/Belt), νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο ή απφ πιέγκα ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ 
 
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ επηζψηξσλ (ε νπνία πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο 
DOT θαη ηξία ή ηέζζεξα ςεθία ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θάζε ειαζηηθνχ επηζψηξνπ) δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηνπο έμη (06) κήλεο απ' απηήλ ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο.  
4. Ζ θαηαζθεπή ησλ ειαζηηθψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο E.T.R.T.O. (EUROPEAN 
TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ηελ νδεγία 92/23 ηεο ΔΟΚ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο 31 Μαξηίνπ 1992. Δπίζεο ηελ Οδεγία 92/23/EOK θαη 2005/11/ΔOΚ/ 16 
Φεβξνπαξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ 
ηνπο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο 
πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Σέινο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Κνηλ. Οδεγία 89/459/16-07-1989 
"Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ην βάζνο ησλ απιαθψζεσλ 
ησλ ειαζηηθψλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηνπο" θαη 
ηελ εζληθή λνκνζεζία (ππ‟ αξηζ.: 32496/1558/2003 (ΦΔΚ 847Β΄/03) Τπνπξγηθή Απφθαζε.  
5. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο δπγνζηάζκηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
ETRTO, ελψ φηαλ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ΑSΣΜ D-518 θαη ΑSΣΜ D - 
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1149 σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζην φδνλ ζηαηηθά θαη δπλακηθά, πξέπεη λα κελ εκθαλίδνπλ θζνξέο 
ζηελ επηθάλεηα ηνπο .  
6. ηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ειαζηηθνύ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαίηεηα ζε αλάγιπθε ή 
εγράξαθηε κνξθή, νη επηζεκάλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ETRTO 
(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2° ηεο 
30-9-92. Οη επηζεκάλζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνηππσζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαη φρη εθ ησλ 
πζηέξσλ ζην ήδε ηειηθφ πξντφλ. Διαζηηθά ζηα νπνία δελ ζα είλαη αλάγιπθα ή εγράξαθηα 
απνηππσκέλεο νη πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο, δελ ζα γίλνληαη δεθηά θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ 
ηελ θαηά πεξίπησζε επηηξνπή παξαιαβήο.  
7. ηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηχπνο ειαζηηθνχ, ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα παξαγσγήο 
ηνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ ειαζηηθνχ, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα, ην κέγηζην επηηξεπφκελν 
θνξηίν θαη ην θαζαξφ βάξνο θάζε ηεκαρίνπ.  
8. Γηα ηα ιηλά πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ηνπο (φπσο RAYON, NYLON θιπ).  
9. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε απνζήθεπζε ή ζε ιεηηνπξγία, ζε εχξνο 
ζεξκνθξαζηψλ απφ + 125 °F κέρξη - 65 °F (+ 52 °C κέρξη - 54 °C) ηνπιάρηζηνλ, ρσξίο λα 
παξνπζηάδνπλ αιινίσζε, ξσγκέο ζξαχζεηο ή δηαρσξηζκφ ζηα επί κέξνπο πιηθά ηνπο.  
10. Σα ειαζηηθά επίζσηξα θαηαζθεπήο γφκαο απφ λάηινλ απνθιείνληαη. 
 
ΓΟΚΗΜΔ - ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 Ο έιεγρνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηπρφλ 
δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 
Γήκνπ αιακίλαο θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ηα ππφ πξνκήζεηα 
ειαζηηθά πιεξνχλ απφιπηα ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο.  
 
ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΧΝ  
Σα ειαζηηθά θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ζα παξαδίλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηκεκαηηθά 
παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Σα ειαζηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα νρήκαηα (ζηελ δάληα), 
κεηά απφ εληνιή ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ αιακίλνο. Έλαξμε παξαδφζεσο ησλ 
πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 
31/12/2020. Οη παξαδφζεηο ζα είλαη ηκεκαηηθέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
 
ΔΓΓΤΖΔΗ  
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη εγγχεζε γηα ρξνληθή δηάξθεηα νκαιήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ή 25.000 km απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηνπο απφ ηνλ Γήκν αιακίλαο. 
Παξάιιεια ηζρχεη γηα θάζε είδνο ε εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθ‟ φζνλ απηή είλαη κεγαιχηεξε 
ηνπ ελφο έηνπο. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαζηζηά ηα παξαπάλσ ειαζηηθά κε 
θαηλνχξγηα ζε πεξίπησζε πνπ απηά ππνζηνχλ βιάβε εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, φηαλ ε βιάβε ζα 
νθείιεηαη ζε ηερληθή ή πνηνηηθή αλεπάξθεηα ησλ πιηθψλ.  
 

αιακίλα, ..-…-2020 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ 

ΜΖΥ/ΚΧΝ 

ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

ΓΔΧΠΟΝΟ ΠΔ9 
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   ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ                                                        ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» 

---------------------------------------------       Αξηζ. Μειέηεο: 05/2020                                                                                     
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                    
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

 

    1. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 10-6671.005 

   

      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ ΜΟΝ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 215-75-R16 ΣΔΜ  15 95 1.425,00 

2 225-70-RISK  ΣΔΜ 4 141,45 565,8 

            

  

ΤΝΟΛΟ 
19 

Μεξηθό 

ύλνιν 
1.990,80 

    

ΦΠΑ 24% 477,79 

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
2.468,59 

 

 

 

 

 

    2. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 15-6671.004 

   
      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ ΜΟΝ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 185-65-R14 ΣΔΜ  10 80,64 806,40 

    
 

    
 

  

ΤΝΟΛΟ 
10 

Μεξηθό 

ύλνιν 
806,40 

    

ΦΠΑ 24% 193,54 

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
999,94 
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3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 20-6671.010 

   
      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ ΜΟΝ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 22 345 7.590,00 

2 315-70-R22,5 ΣΔΜ 22 345 7.590,00 

3 285-70-R19,5 ΣΔΜ 18 355 6.390,00 

4 175-75-R16 ΣΔΜ 20 80 1.600,00 

5 385-65-R22,5 ΣΔΜ 10 345 3.450,00 

6 295-80-R22,5 ΣΔΜ 8 325 2.600,00 

7 405-70-R24 ΣΔΜ 8 685 5.480,00 

8 12,5-80 18 ΣΔΜ 2 277,8 555,60 

9 8R 8R-17,5 ΣΔΜ 6 165 990,00 

  

ΤΝΟΛΟ 
116 

Μεξηθό 

ύλνιν 
36.245,60 

    

ΦΠΑ 24% 8.698,94 

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
44.944,54 

 

 
    

 

4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 30-6671.006 

   
      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ ΜΟΝ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 51 345 17.595,00 

2 195-70-R15 ΣΔΜ 10 94,4 944,00 

3 205-75-R16 ΣΔΜ 12 115 1.380,00 

          
 

  

ΤΝΟΛΟ 
73 

Μεξηθό 

ύλνιν 
19.919,00 

    

ΦΠΑ 24% 4.780,56 

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
24.699,56 

      5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 35-6671.006 

         
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ ΜΟΝ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 53 345 18.285,00 

2 7R-16 ΣΔΜ 6 131 786,00 

3 7R 7,5-16 ΣΔΜ 6 160 960,00 

            

  

ΤΝΟΛΟ 
65 

Μεξηθό 

ύλνιν 
20.031,00 

    

ΦΠΑ 24% 4.807,44 

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
24.838,44 
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ΤΝΟΛΙΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

      
Α/Α ΚΧΓΗΚΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ  ΜΟΝ. ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΓΑΠΑΝΖ  

      1 10-6671.005 ΣΔΜ 19 1.990,80 

2 15-6671.004 ΣΔΜ 10 806,40 

3 20-6671.010 ΣΔΜ 116 36.245,60 

4 30-6671.006 ΣΔΜ 73 19.919,00 

5 35-6671.006 ΣΔΜ 65 20.031,00 

         

  

ΤΝΟΛΟ 
283 

Μεξηθό 

ύλνιν 
78.992,80 

    

ΦΠΑ 24% 18.958,27 

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
97.951,07 

     

 

 
                                       αιακίλα ..-..-2020 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ 

ΜΖΥ/ΚΧΝ 

 

 

ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

ΓΔΧΠΟΝΟ ΠΔ9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε      

   ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ                                                        ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» 

---------------------------------------------       Αξηζ. Μειέηεο: 05/2020                                                                                      
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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
Άξζξν 1ν : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΑ 
ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2020. Δξγνδφηεο ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ν Γήκνο. Αλάδνρνο ζηα παξαθάησ 
ζα νλνκάδεηαη ν κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί χζηεξα απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ 
πξνκήζεηα ειαζηηθψλ. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ρσξίο ν 
Γήκνο λα ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί φια ηα είδε ή φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφλ 
ησλ 97.951,07€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  
Άξζξν 2ν : ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχµθσλα µε ηηο 
παξαθάησ δηαηάμεηο: 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νφµνπ 4412/2016 «∆εµφζηεο ζπµβάζεηο έξγσλ, πξνµεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ(πξνζαξµνγήζηηοΟδεγίεο2014/24/ΔΔ θαη2014/25/ΔΔ)». 
 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.3463/2006«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ»,φπσο ζήµεξα 
ηζρχεη (ΦΔΚ114/η.Α΄/2006). 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπΝ.3852/2010«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο - Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο » ΔΚ87/η.Α‟/2010). 
 Σν Π.∆ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηάθηεο» (ΦΔΚ145/η.Α‟/05-08-2016). 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010(ΦΔΚ11/η.Α΄/13.7.2010)«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 Σηο δηαηάμεηοηνπΝ.4152/2013(ΦΔΚ107/09.05.2013ηεχρνοΑ-) 
«Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λφµσλ4046/2012,4093/2012 θαη 4127/2013». 
 Ν.4013/2011(Φ.Δ.Κ.204η.Α΄/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ 
πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο)– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
Άξζξν 3ν : ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο πιελ ηεο ζπκβάζεσο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) Ζ 
Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ β) Ζ παξνχζα κειέηε  γ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ  
Άξζξν 4ν : ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΗΜΧΝ  
Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα θαλέλα ιφγσ θαη ζε θακία αλαζεψξεζε ππφθεηηαη. ε θάζε ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ επί ησλ νρεκάησλ, ε δπγνζηαζκεπζή 
ηνπο, ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε είδνο, νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ 
πιηθψλ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ είδνπο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη κέζα ζην πξνβιεπφκελν απφ ην 
λφκν ρξφλν, απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πιεξσκήο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, βάζεη ηεο απφ 
απηήλ αλαιεθζείζαο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ νηθείσλ θσδηθψλ αξηζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ 
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη 
κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θη εθφζνλ ε Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο δελ δηαπίζησζε θακηά θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηα πιηθά. Με θάζε 
παξάδνζε ζα εθδίδνληαη ηηκνιφγηα - δειηία απνζηνιήο αλά φρεκα, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα εθδίδνληαη ηηκνιφγηα- δειηία 
απνζηνιήο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νρήκαηα.  
Άξζξν 5ν : ΤΜΒΑΖ  
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα 
(10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο ίζε πξνο πέληε 
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επί ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ θαζαξνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 
κεηά απφ δέθα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε 
αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
Καιήο Δθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηειέζεσο ηνπ ζπλφινπ ηεο 
πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 
4412/2016. 
 Άξζξν 6ν ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ 
 1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζίαο.  
2. Ζ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ειαζηηθψλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ έμη (6) κελψλ, πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ηειηθήο παξαιαβήο απφ ηνλ Γήκν αιακίλαο. Δπί ησλ ειαζηηθψλ ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη αλεμίηεια ε νλνκαζία ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο , θαζψο θαη ην κέγεζνο 
ηνπο.  
3. Θα πξέπεη ηα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο λα έρνπλ απαξαίηεηα δείθηε 
θνξηίνπ, δείθηε ηαρχηεηαο, θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηά ε έγθξηζε (CE) θαη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο 
ειαζηηθνχ.  
Άξζξν 7ν : ΔΓΓΤΖΔΗ-ΡΖΣΡΔ 
 Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πνπ ζα αλαινγεί ζην 
5% ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.) Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ 
πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, δειαδή ν ρξφλνο κεηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο, ζα θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξνο απφ δχν (2) έηε. Κάζε παξνπζηαδφκελε, εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγπήζεσο, αλσκαιία ή 
βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε ηερληθή ή πνηνηηθή αλεπάξθεηα ησλ πιηθψλ, πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη εληφο 
πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή κε FAX, ζηνλ ρψξν 
πνπ επξίζθνληαη ηα είδε, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ είδνπο κε θαηλνχξγην. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ζηελ πξνζεζκία απηή, ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή 
πνηληθή ξήηξα ίζε κε  ην 20% ηεο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ παξνπζίαζε αλσκαιία.  
 Άξζξν 8ν : ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη έσο 
31/12/2020 απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα είλαη 
ηκεκαηηθή θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ο δε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα 
ππφ πξνκήζεηα είδε εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε παξαγγειία ε νπνία κπνξεί λα γίλεηαη 
ηειεθσληθά ή κέζσ έγγξαθνπ κελχκαηνο κε FAX. Κάζε θαθνηερλία βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 
ππνρξενχηαη ρσξίο αληίξξεζε λα αληηθαηαζηήζεη ην ειαηησκαηηθφ είδνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εληφο 
πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο εηδνπνηήζεσο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο, εμαηξνπκέλεο ηεο απνδεδεηγκέλεο πεξίπησζεο αλψηεξεο βίαο, ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016.  
Άξζξν 9ν : ΚΡΑΣΖΔΗ - ΦΟΡΟΗ  
Αηπρήκαηα, δεκηέο, θξαηήζεηο, θφξνη, ηέιε, βαξχλνπλ φια ηνλ αλάδνρν θαη κφλνλ απηφλ ρσξίο 
θακηά επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο 
πεξίιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ηχπν.  
Άξζξν 10ν: ΓΔΗΓΜΑΣΑ  
Γελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ην δηαγσληζκφ. Όκσο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ 
πξνζθφκηζε δείγκαηνο γηα φπνην είδνο θξηζεί απαξαίηεην. 
 Άξζξν 11ν :ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΔΧ  
Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 
 

         αιακίλα, ..-..-2020 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

       ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ ΜΖΥ/ΚΧΝ 
 

   ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

ΓΔΧΠΟΝΟ (ΠΔ9) 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



     
                                                          

 

                                                                     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε      

                                                                                                       ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» 

                                                                      Αξηζ. Μειέηεο: 05/2020                                                                                      

                                                                      Κ.Α.: 10-6671.005, 15-6671.004, 20-6671.010,                    
                                                                                30-6671.006, 35-6671.006 

 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
     1. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 10-6671.005 

  

      

Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 215-75-R16 ΣΔΜ 15     

2 225-70-RISK ΣΔΜ 4     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
19 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

 

 

 

 

 

 
     2. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 15-6671.004 

  

      

Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 185-65-R14   10     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
10 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
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3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 20-6671.010 

  

      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 22     

2 315-70-R22,5 ΣΔΜ 22     

3 285-70-R19,5 
ΣΔΜ 18     

4 175-75-R16 
ΣΔΜ 20     

5 385-65-R22,5 ΣΔΜ 10     

6 295-80-R22,5 ΣΔΜ 8     

7 405-70-R24 ΣΔΜ 8     

8 12,5-80 18 
ΣΔΜ 2     

9 8R 8R-17,5 
ΣΔΜ 6     

  

ΤΝΟΛΟ 
116 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

     
 

4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 30-6671.006 

  

      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 51     

2 195-70-R15 ΣΔΜ 10     

3 205-75-R16 ΣΔΜ 12     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
73 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

      5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 35-6671.006 

  

      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 53     

2 7R-16 ΣΔΜ 6     

3 7R 7,5-16 ΣΔΜ 6     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
65 

Μεξηθό 

ύλνιν 
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ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

      

      

      ΤΝΟΛΙΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

      

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΑΡΗΘΜΟΗ  

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΓΑΠΑΝΖ  

      1 10-6671.005 ΣΔΜ 19   

2 15-6671.004 ΣΔΜ 10   

3 20-6671.010 ΣΔΜ 116   

4 30-6671.006 ΣΔΜ 73   

5 35-6671.006 ΣΔΜ 65   

          

  

ΤΝΟΛΟ 
283 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

     
 

 
 

                                                 Τόπος                        Ημερομηνία 
          
                                             ------------------           ------------------------ 

 
     Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ  

 
 

 

 

 

 

Τπογραφή – φαγίδα 
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        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & τοποθέτηση      
                                 ελαστικών αυτοκινήτων» 
 
 

                                                         Αριθ. Μελέτης: 05/2020 
 

                                                           Κ.Α.: 10-6671.005, 15-6671.004,  20-6671.010,                    
                                                                     30-6671.006, 35-6671.006. 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
1. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε 

αλαγνκσκέλα, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησκάησλ  

2. Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ειιεληθέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.  

3. Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πξψηε ηνπνζέηεζε, ζε Δπξσπατθέο, ΖΠΑ, 

Ηαπσληθέο ή Κνξεάηηθεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.  

4. Απαηηείηαη ε θαηνρή εθ κέξνπο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πηζηνπνηεηηθνχ δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ειαζηηθψλ.  

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πίλαθεο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

ειαζηηθψλ, καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ζηνπο νπνίνπο λα αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθψλ.  

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κεηά ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ 

θαη ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, λα πξνβεί ζηε ηνπνζέηεζε ησλ 

ειαζηηθψλ επηζψηξσλ θαη ζηελ δπγνζηάζκηζή  ηνπο (απφ ηνλ ίδην ή απφ ζπλεξγάηε ηνπ ν νπνίνο ζα 

εδξεχεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο ) . 

7. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε είδνπο θαη δηάζηαζεο ειαζηηθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη 

ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Ο κεηνδφηεο, γηα θάζε έλα απφ ηα είδε πξέπεη λα ππνβάιιεη, αλ 

δεηεζεί, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα αληίζηνηρα δειηία αλαγλψξηζεο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα ειαζηηθά πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ δνκή «αθηηλσηή» (Radial), ρσξίο 
αεξνζάιακν «Tubeless», ησλ νπνίσλ ν ηχπνο ζα πηζηνπνηείηαη απφ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα 
(prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  
2. Ο ζθειεηφο (Carcass) ζα απνηειείηαη απφ δέζκε ιηλψλ (απφ Nylon ή άιιε ζπλζεηηθή ίλα ή 
πιέγκαηνο ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ) θαη ζα εληζρχεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 
(Breaker/Belt), νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο ή απφ πιέγκα ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ 
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ επηζψηξσλ (ε νπνία πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο 
DOT θαη ηξία ή ηέζζεξα ςεθία ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θάζε ειαζηηθνχ επηζψηξνπ) δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηνπο έμη (06) κήλεο απ' απηήλ ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο.  

4. Ζ θαηαζθεπή ησλ ειαζηηθψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο E.T.R.T.O. (EUROPEAN 
TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ηελ νδεγία 92/23 ηεο ΔΟΚ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο 31 Μαξηίνπ 1992. Δπίζεο ηελ Οδεγία 92/23/EOK θαη 2005/11/ΔOΚ/ 16 
Φεβξνπαξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ 
ηνπο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά θαη ζχκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο 
πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Σέινο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Κνηλ. Οδεγία 89/459/16-07-1989 
"Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ην βάζνο ησλ απιαθψζεσλ 
ησλ ειαζηηθψλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηνπο" θαη 
ηελ εζληθή λνκνζεζία (ππ‟ αξηζ.: 32496/1558/2003 (ΦΔΚ 847Β΄/03) Τπνπξγηθή Απφθαζε.  

5. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο δπγνζηάζκηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
ETRTO, ελψ φηαλ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ΑSΣΜ D-518 θαη ΑSΣΜ D - 
1149 σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζην φδνλ ζηαηηθά θαη δπλακηθά, πξέπεη λα κελ εκθαλίδνπλ θζνξέο 
ζηελ επηθάλεηα ηνπο .  

6. ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ ειαζηηθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαίηεηα ζε αλάγιπθε ή 
εγράξαθηε κνξθή, νη επηζεκάλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ETRTO (EUROPEAN 
TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2° ηεο 30-9-92. Οη 
επηζεκάλζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνηππσζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ ζην 
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ήδε ηειηθφ πξντφλ. Διαζηηθά ζηα νπνία δελ ζα είλαη αλάγιπθα ή εγράξαθηα απνηππσκέλεο νη 
πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο, δελ ζα γίλνληαη δεθηά θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ θαηά πεξίπησζε 
επηηξνπή παξαιαβήο.  

7. ηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηχπνο ειαζηηθνχ, ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα παξαγσγήο 
ηνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ ειαζηηθνχ, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα, ην κέγηζην επηηξεπφκελν 
θνξηίν θαη ην θαζαξφ βάξνο θάζε ηεκαρίνπ.  

8. Γηα ηα ιηλά πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ηνπο (φπσο RAYON, NYLON θιπ).  

9. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε απνζήθεπζε ή ζε ιεηηνπξγία, ζε εχξνο 
ζεξκνθξαζηψλ απφ + 125 °F κέρξη - 65 °F (+ 52 °C κέρξη - 54 °C) ηνπιάρηζηνλ, ρσξίο λα 
παξνπζηάδνπλ αιινίσζε, ξσγκέο ζξαχζεηο ή δηαρσξηζκφ ζηα επί κέξνπο πιηθά ηνπο.  

10. Σα ειαζηηθά επίζσηξα θαηαζθεπήο γφκαο απφ λάηινλ απνθιείνληαη. 

 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
Άξζξν 1ν : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΑ 
ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2020. Δξγνδφηεο ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ν Γήκνο. Αλάδνρνο ζηα παξαθάησ 
ζα νλνκάδεηαη ν κεηνδφηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί χζηεξα απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα 
ειαζηηθψλ. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή, ρσξίο ν Γήκνο λα 
ππνρξενχηαη λα πξνκεζεπηεί φια ηα είδε ή φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 97.951,07€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  
Άξζξν 2ν : ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχµθσλα µε ηηο 
παξαθάησ δηαηάμεηο: 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νφµνπ 4412/2016 «∆εµφζηεο ζπµβάζεηο έξγσλ, πξνµεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ(πξνζαξµνγήζηηοΟδεγίεο2014/24/ΔΔ θαη2014/25/ΔΔ)». 
 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.3463/2006«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ»,φπσο ζήµεξα 
ηζρχεη (ΦΔΚ114/η.Α΄/2006). 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπΝ.3852/2010«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο - Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο » ΔΚ87/η.Α‟/2010). 
 Σν Π.∆ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηάθηεο» (ΦΔΚ145/η.Α‟/05-08-2016). 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010(ΦΔΚ11/η.Α΄/13.7.2010)«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 Σηο δηαηάμεηοηνπΝ.4152/2013(ΦΔΚ107/09.05.2013ηεχρνοΑ-) 
«Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λφµσλ4046/2012,4093/2012 θαη 4127/2013». 
 Ν.4013/2011(Φ.Δ.Κ.204η.Α΄/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλ 
πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλ πµβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο)– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
 
Άξζξν 3ν : ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο πιελ ηεο ζπκβάζεσο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) Ζ 
Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ β) Ζ παξνχζα κειέηε  γ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ  
 
Άξζξν 4ν : ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΗΜΧΝ  
Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα θαλέλα ιφγσ θαη ζε θακία αλαζεψξεζε ππφθεηηαη. ε θάζε ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ επί ησλ νρεκάησλ, ε δπγνζηαζκεπζή 
ηνπο, ν Φ.Π.Α. πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε είδνο, νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ 
πιηθψλ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ είδνπο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη κέζα ζην πξνβιεπφκελν απφ ην 
λφκν ρξφλν, απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 
πιεξσκήο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, βάζεη ηεο απφ 
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απηήλ αλαιεθζείζαο δαπάλεο ζε βάξνο ησλ νηθείσλ θσδηθψλ αξηζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ 
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη 
κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ θη εθφζνλ ε Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο δελ δηαπίζησζε θακηά θαθνηερλία σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηα πιηθά. Με θάζε 
παξάδνζε ζα εθδίδνληαη ηηκνιφγηα - δειηία απνζηνιήο αλά φρεκα, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα εθδίδνληαη ηηκνιφγηα- δειηία 
απνζηνιήο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νρήκαηα.  
 
Άξζξν 5ν : ΤΜΒΑΖ  
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα 
(10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο ίζε πξνο πέληε 
επί ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ θαζαξνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 
κεηά απφ δέθα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε 
αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 
Καιήο Δθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηειέζεσο ηνπ ζπλφινπ ηεο 
πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 
4412/2016. 
 
 Άξζξν 6ν ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ 
 1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζίαο.  
2. Ζ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ειαζηηθψλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ έμη (6) κελψλ, πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία ηειηθήο παξαιαβήο απφ ηνλ Γήκν αιακίλαο. Δπί ησλ ειαζηηθψλ ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη αλεμίηεια ε νλνκαζία ην ζήκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο , θαζψο θαη ην κέγεζνο 
ηνπο.  
3. Θα πξέπεη ηα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο λα έρνπλ απαξαίηεηα δείθηε 
θνξηίνπ, δείθηε ηαρχηεηαο, θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηά ε έγθξηζε (CE) θαη ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο 
ειαζηηθνχ.  
 
Άξζξν 7ν : ΔΓΓΤΖΔΗ-ΡΖΣΡΔ 
 Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ, 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πνπ ζα αλαινγεί ζην 
5% ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.) Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ 
πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ, δειαδή ν ρξφλνο κεηά ηελ παξαιαβή απηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο, ζα θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξνο απφ δχν (2) έηε. Κάζε παξνπζηαδφκελε, εληφο ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγπήζεσο, αλσκαιία ή 
βιάβε πνπ νθείιεηαη ζε ηερληθή ή πνηνηηθή αλεπάξθεηα ησλ πιηθψλ, πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη εληφο 
πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή κε FAX, ζηνλ ρψξν 
πνπ επξίζθνληαη ηα είδε, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ είδνπο κε θαηλνχξγην. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ απνθαηαζηαζεί ζηελ πξνζεζκία απηή, ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή 
πνηληθή ξήηξα ίζε κε  ην 20% ηεο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ παξνπζίαζε αλσκαιία.  
 
 Άξζξν 8ν : ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη έσο 
31/12/2020 απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα είλαη 
ηκεκαηηθή θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ο δε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα 
ππφ πξνκήζεηα είδε εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε παξαγγειία ε νπνία κπνξεί λα γίλεηαη 
ηειεθσληθά ή κέζσ έγγξαθνπ κελχκαηνο κε FAX. Κάζε θαθνηερλία βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ 
ππνρξενχηαη ρσξίο αληίξξεζε λα αληηθαηαζηήζεη ην ειαηησκαηηθφ είδνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εληφο 
πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο εηδνπνηήζεσο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο, εμαηξνπκέλεο ηεο απνδεδεηγκέλεο πεξίπησζεο αλψηεξεο βίαο, ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016.  
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Άξζξν 9ν : ΚΡΑΣΖΔΗ - ΦΟΡΟΗ  
Αηπρήκαηα, δεκηέο, θξαηήζεηο, θφξνη, ηέιε, βαξχλνπλ φια ηνλ αλάδνρν θαη κφλνλ απηφλ ρσξίο 
θακηά επζχλε θαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο 
πεξίιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ηχπν.  
 
Άξζξν 10ν: ΓΔΗΓΜΑΣΑ  
Γελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ην δηαγσληζκφ. Όκσο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ 
πξνζθφκηζε δείγκαηνο γηα φπνην είδνο θξηζεί απαξαίηεην. 
  
Άξζξν 11ν :ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΔΧ  
Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΔΔ –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)- 

[ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ] 

H ππεχζπλε δήισζε Σ.Δ.Τ.Γ. δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr θαη hsppa.gr. Ζ σο άλσ δήισζε αλαξηάηαη θαη ζε επεμεξγάζηκε 
κνξθή ζαλ ζπλεκκέλν αξρείν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ 
(http://www.eaadhsy.gr/index.php/category- articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia- diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn), πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηε ζρεηηθή 
απάληεζε ηνπο. 

                  ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ) 

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

ληα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

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

δηαδηθαζία 
αλάζεζεο 

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

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: [ ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ] 

- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [6266_27] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ & 

ΑΜΟΥΧΣΟΤ 1/ΑΛΑΜΗΝΑ/18900] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ ] 

- Σειέθσλν: [2132027445] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [dp@dsalaminas.gr] 

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

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
mailto:dp@dsalaminas.gr
ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



2www.salamina.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

CPV: [34351100-3] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [ .. ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηεο: [πξνκήζεηα ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΑΡΘΡΧΔΧΝ 

(ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΔ) 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή (εάλ ππάξρεη): [ΓΖΜ. 5/2020] 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.salamina.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Σελίδα 58 

 

 

 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [ ] 
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

[ ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [ ... ] 
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη'' : 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

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

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε'''; 

Απάληεζε: 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη’ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

[ ] Ναη [] Όρη 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»'
7
 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. 

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

[.··.] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [ ] Όρη [ ] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 
θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. α) 
Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ α) [ ... ] 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[. . ][. .. ][.... ][ ... ] 
γ) [ . . ]  
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βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν

λ
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια 

δ) [] Ναη [] Όρη 

ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: ε) Ο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο 

ε) [] Ναη [] Όρη 

κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[■ . ][■ . ][■ . ][■ . ] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 
θνηλνχ κε άιινπο

7
'; 

[] Ναη [ ] Όρη 

 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία 
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα ...): 

α) [ . . ]  

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

β) [... ] 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

γ) [ . . ]  

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[ ] 
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Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 
Ολνκαηεπώλπκν ζπλνδεπόκελν από ηελ [ .... ] 

εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ [ .... ] 

απαηηείηαη:  

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [ .... ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [ .... ] 

Σειέθσλν: [ .... ] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [ .... ] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία [ .... ] 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο,  

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό ...):  

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



Σελίδα 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ™ 
Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) 

θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 

V θαησηέξσ; 

[]Ναη []Όρη 

 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΛΛΛ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Εάν θ ανακζτουςα αοχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παο. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε 

τοίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τριμα τθσ ςφμβαςθσ που υπεοβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΛΛΛ νια κάκε υπερνολάβο 

(ι κατθγορία υπερνολάβων). 

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

θνξέαο 

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα) 
 

 

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ: 
[.··] 
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το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

- ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ'*· 

- δωροδοκία**'· 

- απάτθ*''· 

- τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ*'''· 

- νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ*'7 
- παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνχν. 
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζώπνπ*
7
' ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
[■ .. ][■ .. ][ .... ][■ .. ]*

7
'' 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε*
7
''': 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· γ) 

Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

α) Ηκεξνκελία:[ ], ζεκείν-(-α): [ ], ιόγνο(-νη):[ ] 

β) [ ... ] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [ ....... ] θαη 

ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
[■ .. ][■ .. ][ .... ][■ .. ]*'* 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε 

ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ («αυτοκάθαρςη»)ΧΧ
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ**' [ ... ] 
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Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο®*", ζηελ Διιάδα 
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ φρη αλαθέξεηε: 
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 
ή έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΗ ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[ ....]· 

β)[ ... ] 

γ.1) [] Ναη [] Όρη -[] 
Ναη [] Όρη 

-[ ... ]· 

-[ ... ]· 

γ.2)[ ... ]· 
δ) [] Ναη [] Όρη Δάλ 
λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο [ ] 

α)[ ... ]· 

β)[ ... ] 

γ.1) [] Ναη [] Όρη -[] 
Ναη [] Όρη 

-[ ... ]· 

-[ ... ]· 

λ·2)[ ... ]· 

δ) [] Ναη [] Όρη Δάλ 

λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο [ ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv 

[■ ][■ ][■ ] 
 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



Σελίδα 65 

 

 

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

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ
ρρλ

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: [ .............. ] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηο®™' 

α) πηψρεπζε, ή β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 
ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή 
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή 
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο®™" 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

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

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [. . ][. .. ][. .. ] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα®™'"; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη [ ] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο; 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[ ............. ] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο; 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[ ... ] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ**'*, 
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[ ......... ] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο***; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

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

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή 
ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα***' θαηά 
ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

[] Ναη [] Όρη 

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; 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: [ ] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο, γ) ήηαλ ζε ζέζε λα 
ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα 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 

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 

 

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; 

 

 

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 
4 λ. 3310/2005™': 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη 

Γελ απαηηείηαη ζπκπιήξσζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ 

(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: 
[ . . ]  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο οικονομικόρ θοπέαρ ππέπει να ζςμπληπώζει αςηό ηο πεδίο κόλν ζηην πεπίπηωζη πος η αναθέηοςζα απσή ή ο αναθέηων 

θοπέαρ έσει δηλώζει ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ πος αναθέπονηαι ζηην 

διακήπςξη, όηι ο οικονομικόρ θοπέαρ μποπεί να ζςμπληπώζει μόνο ηην Ενόηηηα a ηος Μέποςρ Vσωπίρ να ςποσπεούηαι να 

ζςμπληπώζει οποιαδήποηε άλλη ενόηηηα ηος Μέποςρ V: 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο οικονομικόρ θοπέαρ ππέπει να παπάζσει πληποθοπίερ μόνον όηαν ηα ζσεηικά κπιηήπια επιλογήρ έσοςν πποζδιοπιζηεί από 

ηην αναθέηοςζα απσή ή ηον αναθέηονηα θοπέα ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ πος 

αναθέπονηαι ζηην διακήπςξη. 

 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 

 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 

ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
ΥΥΥ

'"; ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[.··] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[■ . ][■ . ][■. ] 

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

θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

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

δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: [ ...] [] Ναη [] Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[■ ][■ ][ ... ] 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 
1α) Ο («γεληθόο») ετήςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό 

νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο : και/ή, 
1β) Ο μζςοσ εηήζηνο κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αριθμό ετϊν 
που απαιτοφνται ςτη ςχετική διακήρυξη 
ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ 
ςφμβαςησ είναι ο εξήσ xxxiv

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

έηνο: [ .... ] θύθινο εξγαζηώλ:[ ..... ][···]λόκηζκα 

έηνο: [ .... ] θύθινο εξγαζηώλ:[ ..... ][...]λόκηζκα 

έηνο: [ .... ] θύθινο εξγαζηώλ:[ ..... ][...]λόκηζκα 

(αξηζκόο εηώλ, κέζνο θύθινο εξγαζηώλ): 

[ .... ],[ ....][...]λόκηζκα 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

[■ .. ][■ ... ][■ ... ] 
2α) Ο εηήζηνο («εηδηθόο») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον 
επιχειρηματικό τομζα που καλφπτεται 
από τη ςφμβαςη θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο γηα ηνλ 

αξηζκό νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ απαηηνύληαη είλαη ν 

εμήο: και/ή, 
2β) Ο μζςοσ εηήζηνο κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για 
τον αριθμό ετϊν που απαιτοφνται ςτη 
ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή 
ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ είναι ο 
εξήσΥΥρλ

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

έηνο: [ .... ] θύθινο εξγαζηώλ: [ ..... ][...] λόκηζκα 

έηνο: [ .... ] θύθινο εξγαζηώλ: [ ..... ][...] λόκηζκα 

έηνο: [ .... ] θύθινο εξγαζηώλ: [ ..... ][...] λόκηζκα 

(αξηζκόο εηώλ, κέζνο θύθινο εξγαζηώλ): 

[ .... ],[ ....][···] λόκηζκα 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

[■ .. ][■ ... ][■ ... ] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ θύθιν εξγαζηώλ (γεληθό ή εηδηθό) δελ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα νιόθιεξε ηελ απαηηνύκελε πεξίνδν, 

αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξύζεθε ή άξρηζε 

ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: 

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

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
100

™' πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη νη 

πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνύκελσλ αλαινγηώλ 

έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκόο ηεο απαηηνύκελεο αλαινγίαο- 

αλαινγία κεηαμύ x θαη y
xxxvii

 -θαη ε αληίζηνηρε 

αμία) 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
[■ .. ][■ ... ][■ ... ] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζό ζηελ αςφαλιςτική 
κάλυψη επαγγελματικϊν κινδφνων ηνπ 

[ .... ][...]λόκηζκα 
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νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 
Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[■ ..][■ . ][■ . ] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο 

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

δειψλεη φηη: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[■ ..][■ . ][■ . ] 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόλν γηα ηηο δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο

100
™'", ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εκτελζςει τα 
ακόλουθα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι 
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αξηζκόο εηώλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 
[.··] 

Έξγα: [ ... ] 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
[■ .. ][■ ... ][■ ... ] 

1β) Μόλν γηα δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν 
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο
ΥΥΥ

'
Υ
, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη προβεί ςτισ 
ακόλουθεσ κυριότερεσ παραδόςεισ 
αγαθϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ή ζχει παράςχει τισ 
ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςίεσ του 
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: Καηά ηε 

ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ αλαθέξεηε ηα 

πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 

δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο
11

: 

Αξηζκόο εηώλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 
[ ............ ] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίε

ο 
παξαιήπηεο 

    

 

2) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθόινπζν τεχνικό 
προςωπικό ή τισ ακόλουθεσ τεχνικζσ 

υπηρεςίεσ11
', ηδίσο ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην αθόινπζν ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

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

[ . . ]  

3) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθόινπζν τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει 
τα ακόλουθα μζτρα για την διαςφάλιςη 
τησ ποιότητασ θαη ηα μζςα μελζτησ και 
ζρευνασ 

πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθόινπζα: 

[ . . ]  

4) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκόζεη 

ηα αθόινπζα ζπζηήκαηα διαχείριςησ τησ 
αλυςίδασ εφοδιαςμοφ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο: 

[ ........ ] 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ' εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο θα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 

ελζγχων11
'' όζνλ αθνξά ην [] Ναη [] Όρη 
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παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 
απφ: α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

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

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: β) [... ] 
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[ ... ] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά 
ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο: 

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ: 
[ ...... ], [ ....... ] 
[ ...... ], [ ....... ] 
[ ...... ], [ ....... ] 
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[ ... ] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαο

ρΖ
" ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[ ....... ] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

[] Ναη [] Όρη 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
γλεζηφηεηαο· Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα 
πξνζθνκίζεη ηα 

[] Ναη [] Όρη 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [. . ][. .. ][. .. ] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 

[] Ναη [] Όρη 
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καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *. ... ][. .... ][. .... ] ________________  
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιητικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςησ ποιότητασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το 
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Απάντθςθ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *. ... ][. .... ][. ....] 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιητικά που ζχουν 
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και 
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα 
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): [ . . ] [ . . ] [ . . ]  
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,_που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ ________________  
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για καθζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάΧ'ίν, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

Απάντθςθ: 
*...·+ 

*+ Ναι *+ Όχιχ|ν
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *. ... ][. .... ][. .... ]χΛνί 

 
 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε 
Ι - IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε 
ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 
αλαθέξνληαη

ρ1λ>
', εθηόο εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ

ρ1
™'· 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 
(Ννζειεπηηθή Μνλάδα Καιακάηαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζην Μέξνο ΙΙ, Μέξνο ΙΙΙ, Μέξνο V θαη Μέξνο V, ηνπ παξόληνο 
Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ δηαγσληζκνύ ηελ πξνκήζεηα ΣΔΥΝΗΣΩΝ ΑΡΘΡΩΔΩΝ (ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΔ) γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο κε αξ. δηαθήξπμεο ΓΗΜ. 04/2019. 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [. ]
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Άιιεο Γειώζεηο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

[ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ] 

........................ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή) [ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ] 

 
        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & τοποθέτηση      
                                 ελαστικών αυτοκινήτων» 
 
 

                                                         Αριθ. Μελέτης: 02/2019 
 

                                                           Κ.Α.: 10-6671.004, 15-6671.003,  20-6671.009,                    
                                                                     30-6671.005, 35-6671.005 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
1. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, κε 

αλαγνκσκέλα, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησκάησλ  

2. Σα πξνζθεξφκελα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ειιεληθέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.  

3. Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πξψηε ηνπνζέηεζε, ζε Δπξσπατθέο, 

ΖΠΑ, Ηαπσληθέο ή Κνξεάηηθεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο.  

4. Απαηηείηαη ε θαηνρή εθ κέξνπο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πηζηνπνηεηηθνχ δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ειαζηηθψλ.  

5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πίλαθεο, ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ησλ ειαζηηθψλ, καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, ζηνπο νπνίνπο λα αλαθέξνληαη νη 

ηδηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ειαζηηθψλ.  

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κεηά ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ 

φξσλ θαη ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, λα πξνβεί ζηε 

ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ επηζψηξσλ θαη ζηελ δπγνζηάζκηζή  ηνπο (απφ ηνλ ίδην ή απφ 

ζπλεξγάηε ηνπ ν νπνίνο ζα εδξεχεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο  . 

7. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε είδνπο θαη δηάζηαζεο ειαζηηθνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

θαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Ο κεηνδφηεο, γηα θάζε έλα απφ ηα είδε πξέπεη λα 

ππνβάιιεη, αλ δεηεζεί, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηα αληίζηνηρα δειηία αλαγλψξηζεο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
1. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα ειαζηηθά πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρνπλ δνκή «αθηηλσηή» (Radial), 
ρσξίο αεξνζάιακν «Tubeless», ησλ νπνίσλ ν ηχπνο ζα πηζηνπνηείηαη απφ πξσηφηππα ηερληθά 
θπιιάδηα (prospectus) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.  
2. Ο ζθειεηφο (Carcass) ζα απνηειείηαη απφ δέζκε ιηλψλ (απφ Nylon ή άιιε ζπλζεηηθή ίλα ή 
πιέγκαηνο ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ) θαη ζα εληζρχεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πεξηκεηξηθέο 
ισξίδεο (Breaker/Belt), νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο ή απφ πιέγκα 
ραιχβδηλσλ ζπξκάησλ 
3. Ζ εκεξνκελία παξαγσγήο ησλ επηζψηξσλ (ε νπνία πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε ηνπο 
ραξαθηήξεο DOT θαη ηξία ή ηέζζεξα ςεθία ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θάζε ειαζηηθνχ 
επηζψηξνπ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (06) κήλεο απ' απηήλ ηεο εκεξνκελίαο 
παξάδνζεο.  
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4. Ζ θαηαζθεπή ησλ ειαζηηθψλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο E.T.R.T.O. 
(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ηελ νδεγία 92/23 
ηεο ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 31 Μαξηίνπ 1992. Δπίζεο ηελ Οδεγία 92/23/EOK θαη 
2005/11/ΔOΚ/ 16 Φεβξνπαξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη 
ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηνπο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Σέινο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε 
ηελ Κνηλ. Οδεγία 89/459/16-07-1989 "Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ ζρεηηθά κε ην βάζνο ησλ απιαθψζεσλ ησλ ειαζηηθψλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 
νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ ξπκνπιθνχκελσλ ηνπο" θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία (ππ‟ αξηζ.: 
32496/1558/2003 (ΦΔΚ 847Β΄/03) Τπνπξγηθή Απφθαζε.  

5. Σα ειαζηηθά πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο δπγνζηάζκηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ ETRTO, ελψ φηαλ εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ΑSΣΜ D-518 θαη 
ΑSΣΜ D - 1149 σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζην φδνλ ζηαηηθά θαη δπλακηθά, πξέπεη λα κελ 
εκθαλίδνπλ θζνξέο ζηελ επηθάλεηα ηνπο .  

6. ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηνπ ειαζηηθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ απαξαίηεηα ζε αλάγιπθε ή 
εγράξαθηε κνξθή, νη επηζεκάλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή ETRTO 
(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), θαη ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 
2° ηεο 30-9-92. Οη επηζεκάλζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνηππσζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο θαη 
φρη εθ ησλ πζηέξσλ ζην ήδε ηειηθφ πξντφλ. Διαζηηθά ζηα νπνία δελ ζα είλαη αλάγιπθα ή 
εγράξαθηα απνηππσκέλεο νη πξνβιεπφκελεο ζεκάλζεηο, δελ ζα γίλνληαη δεθηά θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπο απφ ηελ θαηά πεξίπησζε επηηξνπή παξαιαβήο.  

7. ηηο πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηχπνο ειαζηηθνχ, ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα 
παξαγσγήο ηνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ ειαζηηθνχ, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα, ην κέγηζην 
επηηξεπφκελν θνξηίν θαη ην θαζαξφ βάξνο θάζε ηεκαρίνπ.  

8. Γηα ηα ιηλά πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο θαη ε πνηφηεηα ηνπο (φπσο RAYON, NYLON 
θιπ).  

9. Σα ειαζηηθά επίζσηξα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε απνζήθεπζε ή ζε ιεηηνπξγία, ζε εχξνο 
ζεξκνθξαζηψλ απφ + 125 °F κέρξη - 65 °F (+ 52 °C κέρξη - 54 °C) ηνπιάρηζηνλ, ρσξίο λα 
παξνπζηάδνπλ αιινίσζε, ξσγκέο ζξαχζεηο ή δηαρσξηζκφ ζηα επί κέξνπο πιηθά ηνπο.  

10. Σα ειαζηηθά επίζσηξα θαηαζθεπήο γφκαο απφ λάηινλ απνθιείνληαη. 

 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ  
 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – Άιιν Πεξηγξαθηθό Έγγξαθν - Τπόδεηγκα (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή) [ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ] 

Π.χ. υπόδειγμα βιογραφικοφ μελϊν ομάδασ που κα εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, ςε περίπτωςθ μικτισ 
ςφμβαςθσ που περιλαμβάνει και υπθρεςίεσ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή) [ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ] 

 
                                                                     ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε      

                                                                                                       ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ» 

                                                                      Αξηζ. Μειέηεο: 05/2020                                                                                      

                                                                      Κ.Α.: 10-6671.005, 15-6671.004, 20-6671.010,                    
                                                                                30-6671.006, 35-6671.006 

 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

 
     1. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 10-6671.005 

  

      

Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 215-75-R16 ΣΔΜ 15     

2 225-70-RISK ΣΔΜ 4     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
19 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

 

 

 

 

 
     2. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 15-6671.004 

  

      

Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 185-65-R14   10     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
10 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



 

 

 

 

 

 

3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 20-6671.010 

  

      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 22     

2 315-70-R22,5 ΣΔΜ 22     

3 285-70-R19,5 
ΣΔΜ 18     

4 175-75-R16 
ΣΔΜ 20     

5 385-65-R22,5 ΣΔΜ 10     

6 295-80-R22,5 ΣΔΜ 8     

7 405-70-R24 ΣΔΜ 8     

8 12,5-80 18 
ΣΔΜ 2     

9 8R 8R-17,5 
ΣΔΜ 6     

  

ΤΝΟΛΟ 
116 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

     
 

4. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 30-6671.006 

  

      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 51     

2 195-70-R15 ΣΔΜ 10     

3 205-75-R16 ΣΔΜ 12     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
73 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

      5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Κ.Α. 35-6671.006 

  

      
Α/Α ΓΗΑΣΑΔΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΖ  

      1 315-80-R22,5 ΣΔΜ 53     

2 7R-16 ΣΔΜ 6     

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



 

 

 

3 7R 7,5-16 ΣΔΜ 6     

            

  

ΤΝΟΛΟ 
65 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

      

      

      ΤΝΟΛΙΚΟ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

      

Α/Α 
ΚΧΓΗΚΟΗ 

ΑΡΗΘΜΟΗ  

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΓΑΠΑΝΖ  

      1 10-6671.005 ΣΔΜ 19   

2 15-6671.004 ΣΔΜ 10   

3 20-6671.010 ΣΔΜ 116   

4 30-6671.006 ΣΔΜ 73   

5 35-6671.006 ΣΔΜ 65   

          

  

ΤΝΟΛΟ 
283 

Μεξηθό 

ύλνιν 
  

    

ΦΠΑ 24%   

    

ΤΝΟΛΟ 

Κ.Α 
  

     
 

 
 
                                                 Τόπος                        Ημερομηνία 

          
                                             ------------------           ------------------------ 
 
     

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΥΕΡΩΝ  
 

 

 

 

 
 

Τπογραφή – φαγίδα 
 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο



 

 

 

 
 

Μεηνςήθεζαλ νη Γεκ. /ινη θ.θ. Σζαβαξήο Ησάλλεο θαη Γθίλεο ηπιηαλόο νη νπνίνη 

δήισζαλ παξώλ . 

 Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε: 

      Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ          ΚΟΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

                                                                                  ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΧΝ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΧΝΗΟ   

ΑΛΑΨΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ  

ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

ΣΑΒΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ   

 

                                                                 Α θ ξ η β έ ο    Α λ η ί γ ξ α θ ν 

                                                                        αιακίλα 3-6-2020 

                                                                     Ο Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

 

                                                                    ΓΔΧΡΓΗΟ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      

 

ΑΔΑ: 6ΥΙ7Ω1Ε-Δ4Ο
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