
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                    

30
η
   ΤΝΔΓΡΗΑΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ              

                                                                                                                                 

                                                                                       ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 150/2020                                                                              

                                                                                    

Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών και καηάπηιζη 

όπυν Γιακήπςξηρ για ηην «Ππομήθεια 

ζκςποδέμαηορ και αζθαληομίγμαηορ  ηηρ Γ.Δ. 

Αμπελακίυν».   

 

ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 4
η
  ηνπ κελφο ΑΤΓΟΤΣΟΤ   

ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΣΡΗΣΖ  θαη ψξα 9.30 π.μ. πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

Σαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ αιακίλνο θαη  χζηεξα απφ ηελ  

ππ’ αξηζκ.14827/30-7-2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ αιακίλνο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία νθηψ (8) εθ  ησλ  

κειψλ  ηεο.   

                                                                                                                              

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                    ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΙΟ  

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ 

ΚΟΓΙΑ   ΝΙΚΟΛΑΟ                 

ΒΑΚΑΛΗ   ΑΝΣΩΝΙΟ                       ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ  ΙΙΓΩΡΑ                                                  

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΙΟ  

ΓΟΤΜΔΝΗ  ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΣΑΒΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΗ                                                               

ΓΚΙΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ                                                         
                                                     

         πλερίδνληαο  ηε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΙΟ, Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα  εκεξήζηαο  

δηάηαμεο  πνπ αθνξά: «Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών και καηάπηιζη όπυν 

Γιακήπςξηρ για ηην «Ππομήθεια ζκςποδέμαηορ και αζθαληομίγμαηορ  ηηρ Γ.Δ. 

Αμπελακίυν».   

 

       Καηφπηλ ππνβάιιεη ζην ψκα εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ηκήκα 

Πξνκεζεηψλ) πνπ έρνπλ σο εμήο: 

                                                       ΔΗΖΓΖΖ 

 

      Παξαθαινχκε φπσο πξνβείηε ζηελ έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη Καηάξηηζε 

ησλ φξσλ Γηαθήξπμεο γηα ηε δηεμαγσγή  ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ  ηεο αξηζ. 13/2020 

Πξνκήζεηαο, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ κε ηίηιν «Ππομήθεια 

ζκςποδέμαηορ και αζθαληομίγμαηορ ηηρ Γ.Δ. Αμπελακίυν», πξνυπνινγηζκνχ 49.500,80 

€ (κε 24% ΦΠΑ). 

 

      Η παξαπάλσ πξνκήζεηα  ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α. 30-7323.155 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2020. 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

     Ο Γεκ. /ινο θ. Σζαβαξήο Ισάλλεο έιαβε ην ιφγν θαη πξφηεηλε λα γίλεη γίλεη  

δηαγσληζκφο κε αλνηθηή  δηαδηθαζία γηα ηελ Γ.Δ. Ακπειαθίσλ θαη φρη ζπλνπηηθφο. 

 

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

      Η 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 τήθοςρ  6 ςπέπ,  

 

θαη 2 παξψλ  ηνπ θ. Σζαβαξή Ισάλλε θαη ηνπ θ. Γθίλε ηπιηαλνχ,  

 

1.- Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο  13/2020 γηα ηελ «Ππομήθεια 

ζκςποδέμαηορ και αζθαληομίγμαηορ ηηρ Γ.Δ. Αμπελακίυν  θαη  

 

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

 

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΗΝΑ 

Πποκηπύζζει 

ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ: Ππομήθεια ζκςποδέμαηορ και αζθαληομίγμαηορ ηηρ Γ.Δ. 

Αμπελακίυν πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 39.920,00 € συπίρ ηο ΦΠΑ (49.500,80 € με ΦΠΑ 

24%) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά επί 

ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ ΓΗΜΟΤ ΑΛΑΜIΝΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

66, 117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ηην 14η -9-2020 ημέπα ΓΔΤΣΔΡΑ ενώπιον ηηρ Δπιηποπήρ 

διαγυνιζμού ζηο Γημοηικό καηάζηημα με καηαληκηική ώπα ςποβολήρ ηυν πποζθοπών 

ηην 10.30 π.μ. 

    Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο πιηθψλ ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδιοςρ πόποςρ.  

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Η κειέηε αθνξά ηελ Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο ηεο Γ.Δ 

Ακπειαθίσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζηα νδνζηξψκαηα  θαη ηνπο Κ/Υ ηνπ Γήκνπ. 

Η πξνκήζεηα ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, ηελ κεηαθνξά ζηα ζεκεία πνπ 

ζα ππνδεηθλχεη ν Γήκνο  θαη ηελ δηάζηξσζε ηνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ν δήκνο ζπληεξεί  ην νδηθφ δίθηπν θαη ηνπο Κ/Υ, ε ειάρηζηε παξαγγειία 

πξνο ηνλ πξνκεζεπηή κπνξεί λα είλαη 1κ3  γηα ην ζθπξφδεκα θαη 1ηφλνο γηα ην αζθαιηφκεηγκα, ην 

νπνίν ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη άμεζα.  

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

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

ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ: 

 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

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

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Σνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

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

ζηνηρεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015). 

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

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

Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ 

ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016 

Σεο κε αξηζκφ 14559/27-7-2020 απφθαζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ πεξί έγθξηζεο Αλάιεςεο 

δαπάλεο. 

Σελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο  

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. 

Σν ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ ΑΙΣΗΜΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ κε ΑΓΑΜ:  

20REQ007088948 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο 

Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά 

ζεηξά ηζρχνο είλαη:  

1. Η Γηαθήξπμε 

2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

3. Η ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Γεληθή & Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.   

5. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

Πποϋπολογιζμόρ – Υπημαηοδόηηζη 

Η δαπάλε ησλ πιηθψλ έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά σο εμήο: 

1. Ππομήθεια ζκςποδέμαηορ και αζθαληομίγμαηορ ηηρ Γ.Δ. Αμπελακίυν 

 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 39.920,00 € ελψ ε ηειηθή δαπάλε κε ηνλ Φ.Π.Α (24%) πνπ αλαινγεί 

ζα θζάζεη ηηο 49.500,80 € θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Κ.Α.30-7323.155 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ αιακίλαο 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ ηίηινπ ζα γίλεη απφ ηνπο πόποςρ ηος ΓΖΜΟΤ. 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο 

Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού 

 

Όζνη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ θαησηέξσ πξνζεζκία (άξζξν 96 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ  14ε -9-2020 εκέξα ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ώξα 

10.00 π.κ. (ώξα ιήμεο επίδνζεο ησλ πξνζθνξώλ) ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθόιινπ ζηα 

γξαθεία ηνπ  Δήκνπ αιακίλαο  Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 1 , Σ.Κ. 18900) 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζκέλε σο άλσ εκεξνκελία , δελ ζα ιακβάλνληαη 

ππόςε. 

Αξκόδηα  ππάιιεινο γηα ηε παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκό είλαη ε θα 

Μαιηέδνπ Μαξηάλζε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 213 2027425,          Fax 213 2027 427 

email: promithies@0165.syzefxis.gov.gr όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηππσκέλα, ην 

αξγφηεξν κία (1) πιήξε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηακείνπ (8:00-13:00) απφ ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ.  

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ 

εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (δηαθήξπμεο & κειέηεο) κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη θαη ηελ 4
ε
 

εξγάζηκε εκέξα, πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο 

είλαη εθπξφζεζκα θαη δελ εμεηάδνληαη. 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε courier πνπ 

απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

ιεθζνχλ ππφςε κφλν εθφζνλ θζάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα. 

Η επζχλε ηεο έγθαηξεο άθημεο ηεο Πξνζθνξάο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη 

δελ αλαγλσξίδεηαη θαζπζηέξεζε αθφκε θαη γηα αλσηέξα βία.     

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα 

πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα νη νπνίεο, αλ θαη 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα, 

δελ απνζθξαγίδνληαη νχηε αμηνινγνχληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. (Ν. 4412/2016  

Άξζξν 96 §5). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ 

πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ αληίζηνηρσλ Άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή: ΓΗΜΟ αιακίλαο  

Γηεχζπλζε: Γξαθεία ηνπ Γήκνπ αιακίλα , Λ. Καξακαλιή θαη Ακκνρψζηνπ 1, Σ.Κ18900, 

Σειέθσλν:  213 2027425,          Fax 213 2027 427 

NUTS 1:      EL3 Γεσγξαθηθή Οκάδα: Αηηηθή  

mailto:promithies@0165.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

NUTS 2:      EL30 Πεξηθέξεηα: Αηηηθή   

NUTS 3:      EL307 Ννκφο: Πεηξαηάο, Νήζνη (Ννκαξρεία Πεηξαηά) 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

    Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν ηεχρνο, 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο 

Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ  

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη 

ζην άξζξν 2 παξ.1.(11) ηνπ Ν.4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο 

θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ζηε 

παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.  

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, απηνί δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Δάλ ε ζχκβαζε αλαηεζεί ζε έλσζε πξνκεζεπηψλ 

ή θνηλνπξαμία, ηφηε, ε Αλάδνρνο Έλσζε, ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, λα 

πξνβεί ζε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα δειψλεηαη πιένλ ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην εηδηθφηεξν κέξνο ηνπ 

δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην ηπρφλ δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ν θνηλφο 

εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. 

Οη παξαπάλσ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ ν θάζε πξνκεζεπηήο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε 

θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο 

απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 

δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο 

Γλώζζα ζύνηαξηρ ηυν πποζθοπών 

  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα είλαη γξακκέλα ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα είλαη γξακκέλεο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζεο κειέηεο, ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, θαη νπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα 

εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ Αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή.  

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο 

Δλάσιζηερ
 
πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ  

 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα θαηαζέζεη φια ηα δεηνχκελα απφ ην αληίζηνηρν Άξζξν ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο Αζθαλιζηικέρ και 

Φοπολογικέρ ηος ςποσπεώζειρ καηά ηην ημεπομηνία ΚΑΣΑΘΔΖ ηυν 

δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ηος αποηελέζμαηορ ηος Γιαγυνιζμού (Ν. 4412/2016  

Άξζξν 104 §1) (υρ πποζυπινόρ Ανάδοσορ), λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα δηαζέηεη πξντφληα 

πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο 

Απαιηούμενα ζηοισεία θακέλος πποζθοπάρ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηελ ειιεληθή 

Γιψζζα κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

Α) Σε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Σελ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ)  Σνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο  

Γ) Σελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο) 

Δ) Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο 

ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).  

 

Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεη ηνπο αθφινπζνπο ππνθαθέινπο: 

 

Σν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» θαη αθνινπζεί ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο, ζθξαγηζκέλν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φια 

ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

Σν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη αθνινπζεί ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο 

ίδηεο ελδείμεηο, ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ νξηδφκελα.  

Σν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη αθνινπζεί ηνλ θπξίσο θάθειν 

κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο, ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

 

Όινη νη παξαπάλσ ΦΑΚΔΛΟΙ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επθξηλψο ηελ νλνκαζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο (π.ρ. «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ») θαη ηελ πιήξε ΔΠΩΝΤΜΙΑ ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο: 

 

Α. ηο θάκελο με ηην ένδειξη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» (άξζξν 93 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

 

1.Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ζπκπιεξσκέλν γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ 

Β 3698/16-11-2016) σο πξνθαηαξηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα 

ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ. Οηθνλνκηθφο 

θνξέαο γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 73 

απνθιείεηαη απνιχησο απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 10
Ο
 ηεο παξνχζαο. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο, ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ.  

    

2) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο 

1 Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. 

ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε 

νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

2 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο 

Δ.Π.Δ. 

3 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.  

4 Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ 

ηνπο. 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη 

λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο Α.Δ θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν 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. 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε ην «Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ» 

απφ ην ΓΔΜΗ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ,ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν 

θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία 

ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα 

αληηζηνηρίδεη. 

 

Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Η Έλσζε 

δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ 

αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη 

ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο.  

Η δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ 

ην Γήκν αιακίλαο ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο αιακίλαο απνθαζίζεη 

φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά 

νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο. 

  

Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο 

ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ 

εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Οη δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπο (Γεληθήο πλέιεπζεο –Δ.Π.Δ.), ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο 

θαη ππνγξαθή). 

 

Σν Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν / 

εθπξφζσπν ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 δδ ηνπ Ν.4412/2016 απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 

νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή.   

3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη λα 

πξνζθνκίζεη ην Πηζηνπνηεηηθφ απν  ην νηθείν επηκειεηήξην κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

 

 

Β. ηο θάκελο με ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (άξζξα 92 θαη 94 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4412/2016) Θα πεξηιακβάλνληαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ 

ηελ ηερληθή επάξθεηα, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο , καθώρ επίζηρ και ςπογεγπαμμένο 

ηο ηεύσορ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Πποζθοπάρ πος σοπηγείηαι ζηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ 

οικονομικούρ θοπείρ από ηην αναθέηοςζα απσή, ζε ένηςπη μοπθή μέσπι και ηην 

πποηγούμενη ηος διαγυνιζμού 

Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.   

ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

 

Γ. ηο θάκελο με ηην ένδειξη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (άξζξν 92 θαη 95 ηνπ 

Ν.4412/2016) νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε ηος 

ηιμολογίος πποζθοπάρ πος σοπηγείηαι ζηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ από 

ηην αναθέηοςζα απσή, ζε ένηςπη μοπθή μέσπι και ηην πποηγούμενη ηος διαγυνιζμού, 

ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ηηκή κνλάδνο αλά είδνο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή. Οη 

ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο 

ππέξ ηξίησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ (€). 

 

Η ζχγθξηζε ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθνξψλ ζα αλαδείμεη ην κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ, ελψ ε 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζε απηφλ πνπ πξνζέθεξε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο, ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε δαπάλε ηνπ ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζα 

απνξξίπηνληαη σο αζχκθνξεο. 

 

Πξνζθνξέο πνπ δε θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ησλ δηαγσληδφκελσλ ή δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο 

Δγγςήζειρ 

 

1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 

 

2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

α) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

β) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

γ) Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη 

χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ 

ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε 

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

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 

2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη 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. 

ε) Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο 

Κπιηήπια επιλογήρ 

(άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Α. Καηαλληλόηηηα με ηην άζκηζη επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη λα 

πξνζθνκίζεη ην Πηζηνπνηεηηθφ απν  ην νηθείν επηκειεηήξην κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Β. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια  

4 Γελ απαηηείηαη  

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο 

Λοιπά θέμαηα πποζθοπών  

 

Η ηηκή πξνζθνξάο ζα δίλεηαη γηα φια ηα είδε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο (πξνζθνξά γηα ην 

ζχλνιν επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ζπκπιεξσκέλν ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ πξνζθνξάο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο, κνλνγξαθεί θαη ζθξαγίδεη 

απηέο. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ 

αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο αιακίλαο κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη, 

κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. (Άξζξν 102 ηνπ Ν. 

4412/2016.) 

Η παξαπάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο 

ή εκθαλή ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ 

θαη ησλ ππφ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο 

απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχβαζεο, πνπ 

δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014, κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, 

ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ε ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Η δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 

ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε 

ή ζπκπιήξσζε. Αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη δελ ππφθεηηαη γηα θαλέλα ιφγν ζε αλαζεψξεζε. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ αληηζηνίρσλ δηαηάμεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπλαπηνκέλσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ππνςεθίσλ θαη  ησλ πξνζθεξφλησλ, θαηά  ηα νξηδφκελα  ζην αληίζηνηρν  Άξζξν ηεο 

Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ινηπήο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή, δελ 

απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ 

ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά 

απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ, θαη πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή ζηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. (Ν. 4412/2016  Άξζξν 21 

§2,  §5) 

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφλ 

είθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016 θαη απνδερζνχλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο 

ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηε 

πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε 

πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

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

ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
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θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα 

παξαηείλνπλ ηε πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηε πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ 

νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο 

Γιεξαγυγή Γιαγυνιζμού 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην φπνπ νη αξκνδηφηεηεο ηεο πξνθχπηνπλ απφ ηα νξηδφκελα ηεο παξ. 1ε άξζξν 72 ηνπ 

Ν. 3852/2010, άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο 

Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών 

(Άξζξν 100 θαη άξζξν 117 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα.  

Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ /ζπκκεηερφλησλ ή ησλ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο 

εθπξφζεζκεο.  

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ θαηαξράο ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε 

ηνπ θπξίσο θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη 

ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

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

Η επηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιιαλ πξνζθνξέο θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ.  

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην ην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε 

δηαθνξεηηθή νξηδφκελε  εκεξνκελία θαη ψξα.  

ηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα 

ηελ απνδνρή θαη ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο ή 

απνξξηπηέεο κε βάζεη ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ 

αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ έρεη νξηζηεί θαη αθνινπζεί ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 
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πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηε θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο (παξ.4 άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

ΑΡΘΡΟ 15
Ο 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

(Άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε «πξνζσξηλφ αλάδνρν», λα 

ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή ηα αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 ησλ αθνινχζσλ δηθαηνινγεηηθψλ: 

7. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ 

ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη ηηο 

αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

8. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε 

ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.   

9. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,  απφ ην νπνία πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 

φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία. 

10. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαλιζηικέρ 

ενημεπόηηηερ) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε 

απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 

απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα 

πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, 

έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

11. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θοπολογική 

ενημεπόηηηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

12. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, κε ην νπνίν ζα λα πξαγκαηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ θαη ην εηδηθφηεξν επάγγεικά ηνπο, θαηά πεξίπησζε. 
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ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ 

εθδίδνληαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, 

εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε: 

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) 

απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη 

λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ.  

Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο, φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. 

Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κφλν  γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο, φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν 

ζε απηέο πξνζσπηθφ.  

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε 

απηέο πξνζσπηθφ. 

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα 

κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο. 

 

Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ 

& Δ.Δ), ζηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα 

ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ.  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ 

απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη 

απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73-75 ηνπ Ν.4412/2016 , ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή θαηαθχξσζεο. 

 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016 ν Γήκνο αιακίλαο 

δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, 

παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε 

θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν.4412/2016 εθφζνλ ζηε ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, 

πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο 

Καηακύπυζη – ζύνατη ζύμβαζηρ 

(άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ , κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο, κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα κεγαιχηεξε θαηά 15% πνζφηεηα, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο.  

Ο Γήκνο αιακίλαο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ 

ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε fax, e-mail, θηι επί απνδείμεη. 

Η θαηαθπξσηηθή απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο 

αιακίλαο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα απηήο 

θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέρνπλ ηα νξηδφκελα ηεο 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ν Γήκνο 

αιακίλαο ζα θαιέζεη ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ή δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηε πεξίπησζε δ’ ηεο παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο 

Δνζηάζειρ 

(άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν αιακίλαο κέρξη πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα 
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ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ αιακίλαο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 

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

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

  

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

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

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
Ο 

Σπόπορ Πληπυμήρ  

 (Άπθπο 200 ηος Ν.4412/2016) 

 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπκβαηηθή αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ έρεη παξαδνζεί, κεηά ηελ 

ΟΡΙΣΙΚΗ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο πνζφηεηαο απηήο (πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο 

ζπλνιηθήο πνζόηεηαο).  

Ο Φ.Π.Α. πεξηιακβάλεηαη θαη βαξχλεη ην Γήκν. 

 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο : 

Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο  

Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή θαη δχν αληίγξαθά ηνπ, πνπ λα αλαθέξνπλ ηελ έλδεημε 

ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ. 

Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 

ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ. 

Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

Σα ινηπά έγγξαθα πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

 

Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κλπ) γηα 

ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ 

πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν. 4412/2016 ειέγρνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία.  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ



 
 

ΑΡΘΡΟ 19
Ο 

Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε οκηώ μήνερ (8) απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. 

Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, γίλνληαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 έσο 215 

θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη. Καηά ηε 

δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν πξνκεζεπηήο. 

Ο δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

Έπεηηα ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή 

απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί : 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ  

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

ηηο ζχκβαζεο  

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ       

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηηο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη 

αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα ηελ ρξήζε 

πνπ πξννξίδεηαη.  

Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ 

ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ κε ή ρσξίο 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκή. 

  ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.  

    Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν.  

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα θαη εθδίδεηαη πξν ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ  ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη 

ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ 

θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζην βηβιίν ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο 

ησλ πιηθψλ κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνηέσλ εηδψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 
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ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. 

 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηληαη ζηηο πνηληθέο 

ξήηξεο ηνπ Άξζξνπ 20, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηε 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
Ο 

Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη ππομήθειαρ 

  (άπθπο 207 ηος Ν.4412/2016) 

1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί – Παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 209, ην Ν. 4412/2016 επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε – 

παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ ππνθαηλφκελνπ 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 

πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

4. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε 

απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή ζε, πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε 

ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν  πνζφ.  

5. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πνζφ θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

Άπθπο 21
ο
  

Κανόνερ Γημοζιόηηηαρ ηηρ Γιακήπςξηρ  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 

ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα αιακίλαο. 

 

Η παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί: 

Καη (πεξηιεπηηθά) ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 

ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. ( ΚΗΜΓΗ) 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ αιακίλαο   

ζε  εθεκεξίδα  

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο 

Η ζρεηηθή δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΛΧΩ1Ε-ΙΘΟ
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ΒΑΚΑΛΗ   ΑΝΣΩΝΙΟ   

  ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΙΟ 

                                                                                        ΓΟΤΜΔΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ    

                                                                                   ΣΑΒΑΡΗ ΓΙΑΝΝΗ 

                                                                                   ΓΚΙΝΗ ΣΤΛΙΑΝΟ  

                                                                                

                                                                      Α κ π ι β έ ρ    Α ν η ί γ π α θ ο 

                                                                            αιακίλα 18-8-2020 

                                                                        ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  
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