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Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 

 

O ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Έρνληαο ππόςε : 

Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ 

 Τνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

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

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Τνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Τνπ N. 3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Τνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Δεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Τχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

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

 Τνπ Ν.4412/2016 «Δεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 

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

 H ππ’ αξηζ. 02/2017 Μειέηε  ηεο Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

 To κε αξ. ΑΔΑΜ: 17REQ005728190 2017-01-25 πξσηνγελέο αίηεκα 

 Η κε αξ. πξση. 4184/14-02-2017 (ΑΔΑΧΟΠ6Ψ6Υ-ΦΛΦ) Απφθαζε Αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο 

 Τεο κε αξηζ. 24/2017 (ΑΔΑ:70Γ1Ψ6Υ-407) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο πεξί 

17PROC005853186 2017-03-01



έγθξηζεο Αλάιεςεο δαπάλεο. 

 Τεο κε αξηζκφ 39/2017 (ΑΔΑ:.Χ1ΑΦΨ6Υ-4ΔΙ ) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο ππεξεζίαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο. 

 Άξζξν 2 

   Αλαζέηνπζα αξρή 

 

Αλαζέηνπζα αξρή : Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

Δηεχζπλζε: Λ. Μεζνγείσλ 415-417  Τ.Κ. 15343 Αγία Παξαζθεπή 

NUTS III: GR300 

ΑΦΜ: 090085626 

ΔΟΥ: Φνιαξγνχ 

Δηαδηθηπαθφο Τφπνο:  www.agiaparaskevi.gr 

Τειέθσλν: 2132004558-9, 2132004602 

Fax: 2106003686 

Υπεχζπλνο : Φνλδξνχ Ναπζηθά 

Ε-mail: n.chondrou@agiaparaskevi.gr 

 

Άξζξν 3ν  

Αληηθείκελν Δηαθήξπμεο 
Ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

 

 

  Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ αζθάιηζεο νρεκάησλ ηνπ Δήκνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ.’ αξηζ. 02/2017 κειέηε ηεο Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

  Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο. Τν ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλεηαη νινγξάθσο. 

 Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε 50.000,00€. 

Σεκεηψλεηαη φηη νη αζθάιεηεο δελ ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ. Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηελ 

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ έηνπο 2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 

20.6253.03. 
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Άξζξν 4ν 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Δεπηέξα 13 Μαξηίνπ 2017 θαη απφ ψξα 10:00π.κ. 

(έλαξμε) κέρξη 10:30π.κ. (ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ) εθηφο θαη αλ ε επίδνζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο 

Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζην ηζφγεην, 

επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ Υςειάληνπ, ζηελ Αγία Παξαζθεπή. 

Ταρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ θζάζεη ζηελ έδξα 

ηνπ Δήκνπ κε θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν θαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο, απφ ηελ 

πξνεγνχκελε (εξγάζηκε) εκέξα θαη ψξα κέρξη 14:00. 

 

Άξζξν 5ν 

Σεύρε δηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ζηνηρεία 

1. Τα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ή έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα 

αθφινπζα:  

 Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Τν Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεχζπλεο Δήισζεο [ΤΕΥΔ] 

 Η Τερληθή Έθζεζε - Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

 Ο Ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

 Η Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ  

 Τν Παξάξηεκα - ππφδεηγκα εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

2. Τα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζ' απηήλ, κε ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 Η ππ’ αξηζ. 02/2017 Μειέηε 

 Η Τερληθή Έθζεζε - Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

 Ο Ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

 Η Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ  

 Η δηαθήξπμε. 

 Η Τερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 6ν 

Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ 

επί όξσλ δηαθήξπμεο 
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1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.agiaparaskevi.gr.- εθεκεξίδα ππεξεζίαο – πξνθεξχμεηο. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Λ. Μεζνγείσλ 415-417, Αγία Παξαζθεπή Τ.Κ. 153 43,Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ, Τειέθσλν:213 2004 558-9, Fax: 210 6003686, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 7ν 

Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

1. Τα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

2. Σηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Σπλζήθε ηεο 

Φάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984. 

3. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πξσηφηππε κνξθή ζε μέλε γιψζζα, 

αιιά λα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ψο 

επίζεκεο κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην 

Υπνπξγείν Εμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα. 

 

Άξζξν 8ν 

Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α) Εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζην δηαγσληζκφ (άξζξν 9 ηεο παξνχζαο). 

β) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Τ.Ε.Υ.Δ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν 

ΤΕΥΔ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο, σο πξνθαηαξηηθή απφδεημε 

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

i. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,  
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ii. δσξνδνθία,  

iii. απάηε,  

iv. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  

v. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο,  

vi. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 

vii. γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά 

νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην 

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Ε. θαη Ε.Ε.), 

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.). 

 δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 

πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Ειιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 δελ 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. 

 δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. Επίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο 

ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
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εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη 

ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

 Σε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΤΕΥΔ ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  

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

δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΤΕΥΔ) είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο 

πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 

δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

γ) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο: 

i. Γηα Αλψλπκε Εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Ε.Κ. 

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

δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

ii. Γηα Ε.Π.Ε., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν 

δηαρεηξηζηήο ηεο Ε.Π.Ε. 

iii. Εάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Τα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ 

γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο 

θαη Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο Α.Ε., 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. Τα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε 

επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Τα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε 

ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
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δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ 

εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Ε.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 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα 

απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 

2. Οη Ελψζεηο 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. Επίζεο, 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 νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε 

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

ηεο ζχκβαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο 

Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

Σχκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα 

κέιε ηεο, ε Σχκβαζε 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 Δήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Εάλ ν 

Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο Σχκβαζεο 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 Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Άξζξν 9ν 

Εγγπήζεηο 

1. Εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

α) Καηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, νη 

πξνζθέξνληεο νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

2.Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

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

ηεο ζχκβαζεο, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
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β) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

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

παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Εάλ 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) Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Σπκθσλίαο πεξί Δεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Τακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, 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 εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 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, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
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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 ηνπ 

Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη  

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

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο 

δηαθνξνπνηήζεηο: 

1. Δελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηελ πξνο παξνρή ππεξεζία. 

3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε 

ζχκβαζε ν Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) 

κήλεο. 

 Ο Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 

εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Άξζξν 10ν 

Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κφλν 

κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα 

θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

3. Σηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία 

γξάκκαηα: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Τπεξεζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ: Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο  

 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ No: ………/…………. (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε απφθαζε 

έγθξηζεο ησλ Τεπρψλ Δεκνπξάηεζεο ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα αλαθνξάο ηεο 

δηαθήξπμεο) 

Γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ:  

«ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ » 
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Σε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

Ελδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο παξαθάησ 

ελδείμεηο: 

4. Σα πεξηερόκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη 

β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

5. Σηνλ (ππν)θάθειν «Δηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο - Τερληθή Πξνζθνξά» 

πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Τα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο). 

β) Πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  

Σε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 

6 Σηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ελδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί 

ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

7. Σηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, 

θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο, ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο επί 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:  

 ηνηρεία Απνζηνιέα (Πξνζθέξνληνο): 

• επσλπκία, 

• δηεχζπλζε, 

• αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

• αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax), 

• ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

ΣΟΤΠΑΡΑΛΗΠΣΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΥΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ» 
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πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

8. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

9. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία, απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

10. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 

Δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Εηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε 

Επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή 

ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα 

ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία. 

 

Άξζξν 11ν 

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά 

ηελ θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. Σε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο 

απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη ην δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

 

Άξζξν 12ν 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 
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 Δελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο 

αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

      Άξζξν 13ν 

Ερεκύζεηα - πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 

1. Ο Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, 

ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Εθφζνλ 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. 

3. Δελ 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. 

4. Τν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Δ. 

28/2015. Εηδηθφηεξα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην 

δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. 

Ψο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο 

εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο, 

γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 

5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα 

ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη 

ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. Τν 

δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή 

δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

Τν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:  

α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ή  

β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην 

πξσηφηππν. Η ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα. 

Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

6. Εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα 

δεηνχκελα έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. 

 

Άξζξν 14ν 
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Ελζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

1. Ελζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

 α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Δήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, 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 

ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, ηνπ 

Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Η απφθαζε αλαξηάηαη 

ζην πξφγξακκα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» θαη νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε 

δηθή ηνπο θξνληίδα.  

 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 ην αξκφδην 

φξγαλν, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο 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 Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

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

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή 

Επηηξνπή. 

3. Ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή 

ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

5. Ελζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε 

ππνβιεζείζεο.  

Άξζξν 15ν 

Πξνζθεξόκελε ηηκή 

1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα 

αλαθέξεηαη  ζε επξψ αξηζκεηηθά. 

2. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
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3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. 

4. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Άξζξν 16ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

1.Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

2. Η Επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

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

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην 

απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η Επηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο. Σηε 

ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηα 

κέιε ηεο Επηηξνπήο  

Αθνινχζσο, ε Επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη 

νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

4. Τν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο πξνζθέξνληεο. 
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5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 17ν 

Δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο  

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 

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

ππνβάιεη εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.  

2. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 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.  

 Υπεχζπλε δήισζε 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. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 

ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν 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. 

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

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

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

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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3. Σε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 

απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Τα 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 είλαη 

μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

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

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ 

Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Ε.Ε.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 

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

ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.  

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

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Δελ ζα 

πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ ηνπο. 

 Τν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Ε θαη Ε.Ε), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο 

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

εθπξνζψπνπο ηνπ. 

4. Τα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζηελ Επηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 

ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε 

κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν πξνζσξηλφο 
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αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ 

θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

επηθπξψλνληαη κε ηελ Απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.  

7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

9. Σε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 

Δήκνπ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο γηα 

έιεγρν λνκηκφηεηαο. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη 

κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ 

ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο. 

 

Άξζξν 18ν 

Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

Η Επηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο 

πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α) Τελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο κέρξη θαη 

50% ή γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηά 30% πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο 

β) Τε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο  

γ) Τε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.  

 

Άξζξν 19ν 

Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 

1. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν 

Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

2. Ο Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) θαη νχηε 

17PROC005853186 2017-03-01



κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 

3. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Εάλ ν αλάδνρνο δελ 

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

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

 

Άξζξν 20ν 

ύκβαζε 

1. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ 

πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Δήκν Αγίαο 

Παξαζθεπήο, θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

- Τνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

- Τα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

- Τα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο απηψλ. 

- Τελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

- Τνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

- Τηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

- Τηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

- Τνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

- Τνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

- Τηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

- Τνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

- Τηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

2. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δήκνπ απφ ηνλ Δήκαξρν. Τν αληηθείκελν 

ηεο ζχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη 

κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο. 

3. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ: 

α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 
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γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ 

επηβιεζεί ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα. 

4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηεο Επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο.  

5. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 

       Άξζξν 21ν 

Δηάξθεηα ζύκβαζεο  Σξόπνο εθηέιεζεο 

 

1.  Ο ρξφλνο δηάξθεηαο θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο ήηνη 

δψδεθα (12) κήλεο γηα θάζε φρεκα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ελ ηζρχ 

αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

3. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 2/2017 Μειέηε ηεο 

Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

4. Η παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, σο νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 

Άξζξν 22ν 

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

1. Η παξαιαβή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα γίλεη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξν ηε έλαξμεο αζθάιηζεο.  

2. Η παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε 

ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

216-221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν 

απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα 

παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 
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4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ 

αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

5. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

απφθαζε. 

6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή 

ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη 

ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα 

ζρεηηθά πξσηφθνιια. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή 

παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

7. Σε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ 

Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 

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 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο 

εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

8. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή θαη ηα παξαδνηέα πνπ 

απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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Άξζξν 23ν 

Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

1. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη 

απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή δηαθνξεηηθά απφ ηελ ππεξεζία πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ. Η παξαπάλσ ππεξεζία εηζεγείηαη πξνο ην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα 

εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 

ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Τν αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ λα νξίδεη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε, κπνξεί λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηνπ Δήκνπ, ζηνπο νπνίνπο 

αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

3. Τα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε, ν Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο κπνξεί λα απεπζχλεη 

έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 24ν 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

1. Η πιεξσκή ζα δηελεξγεζεί ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

ζπκβνιαίσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. Εθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηα παξαδνηέα πνπ έρεη 

παξαδψζεη θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ 

ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο). 

3. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

4. Τνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
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Άξζξν 25ν 

Καλόλεο Δεκνζηόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη 

ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ : www.agiaparaskevi.gr. 

2. Η παξνχζα δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  

3. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 

4. Τνλ αλάδνρν - αλαδφρνπο ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο 

θξαηήζεηο (ππέξ Δεκνζίνπ, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) γηα ηνπο Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνχ, 

εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Σε 

πεξίπησζε άξλεζεο παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ. 

5. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016, ηνπ Ν.1069/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 39/2017 (ΑΔΑ:Χ1ΑΦΨ6Υ-4ΔΙ) Απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. 

 

 

 

Αγία Παξαζθεπή, 01-03-2017 

          Ο Δήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

 

 

               Ισάλλεο Ε. Σηαζφπνπινο 
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