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             ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

ΜΔΟΓΔΙΩΝ 415-417 Σ.Κ. 15343 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 

Πποϋπολογιζμόρ: 74.388,84€ 

(ζςμπ. ΦΠΑ) 

 

 

Απιθ. Μελέηηρ : 12/2017 

Απιθ. Ππυη.:  15316/16-5-2017 

 

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

O ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Γηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε δεκφζηα 

ζχκβαζε πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 2017», πξνυπνινγηζκνχ 

74.388,84 επξψ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά 

νκάδα εηδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%. 

Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο. 

Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

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

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 

121(παξ. 1γ) ηνπ Λ. 4412/2016. Ξαξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο www.agiaparaskevi.gr. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 29/5/2017 εκέξα Γεπηέξα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζην 

δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ψξα 10:00 πκ. Ζ θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 10:30 

πκ.  

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  Πηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζηνπο Θ.Α. 10.6061.05 (Ξξνκήζεηα Δηδψλ 

Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 2017 ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε θαη Γηνηθεηηθψλ 

πεξεζηψλ), 35.6061.05 (Ξξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 2017 ππαιιήισλ ηνπ ηκήκαηνο 

πξαζίλνπ), 30.6061.05 (Ξξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 2017 ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ), 15.6061.01 (Ξξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 2017 ππαιιήισλ ηεο 

Γ/λζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο), 20.6061.05 (Ξξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 2017 
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ππαιιήισλ ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηφηεηαο), 45.6061.05 (Ξξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 

2017 ππαιιήισλ Θνηκεηεξίνπ), ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.388,84 Δπξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, φπνπ έρεη αλαιεθζεί θαη έρεη δηαηεζεί ζρεηηθή πίζησζε βάζεη 

ησλ ππ’ αξηζ. 90/2017 (ΑΓΑ: ΥΡΖΞΥ6-ΟΓ9), 116/2017 (ΑΓΑ: ΥΡΕ2Υ6-ΦΘΘ), 98/2017 (ΑΓΑ: 

ΥΞΕΘΥ6-Ε67), 91/2017 (ΑΓΑ: 6Μ8ΔΥ6-30Μ), 79/2017 (ΑΓΑ: 69ΟΜΥ6-ΗΖΝ), 109/2017 

(ΑΓΑ: 67ΠΦΥ6-ΥΛΒ) Απνθάζεσλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο ελ ιφγσ 

δαπάλεο, νη νπνίεο έρνπλ λνκίκσο αλαιεθζεί κε ηηο ππ’ αξηζ.: 10979/2017 (ΑΓΑ: 631Υ6-ΗΙΤ, 

ΑΓΑΚ: 17REQ006140206), 10986/2017 (ΑΓΑ: 7Π5ΒΥ6-02Γ, ΑΓΑΚ: 17REQ006140579), 

10985/2017 (ΑΓΑ:6ΛΦΝΥ6-ΓΡ4, ΑΓΑΚ: 17REQ006140520), 10980/2017 (ΑΓΑ:6Γ4ΝΥ6-

2ΠΜ, ΑΓΑΚ: 17REQ006140462), 10984/2017 (ΑΓΑ:ΥΚΡΕΥ6-ΤΔΡ, ΑΓΑΚ: 17REQ006140073), 

10987/2017 (ΑΓΑ: Υ3ΑΤΥ6-ΚΓΕ, ΑΓΑΚ: 17REQ006139923) Απνθάζεηο  Αλάιεςεο 

πνρξέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 80/16 θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαρσξεζεί ην 

πξσηνγελέο αίηεκα ζην Θ.Ζ.Κ.Γ.Ζ.Π. κε ΑΓΑΚ: 17REQ005904852 2017-03-10. 

Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Λ. 3463/2006, 

Λ.4412/2016 θαη ησλ ινηπψλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Δηδψλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε 

ηηκή αλά νκάδα εηδψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2017 

κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηφηεηαο θαη Γηαρείξηζεο Κεραλεκάησλ – Νρεκάησλ ηεο Γ/λζεο 

Ξεξηβάιινληνο θαη ηεο δηαθήξπμεο.  

Νη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα κία ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξηάληα 

έμη (36) νκάδεο/είδε. 

Νη πνζφηεηεο θαη ε αμία ησλ δεηνχκελσλ αγαζψλ είλαη νη αθφινπζεο:  

ΑΡΙΘ
ΜΟ 

ΟΜΑΓ
Α 

ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 

ΤΝΟΛ
ΙΚΗ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΣΔΜ. 

(€) 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΓΔΝΙΚ
Ο 

ΤΝΟΛ
Ο 

ΟΜΑΓΑ
 (€) 

1 
ΓΑΝΣΙΑ 
ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΝΙ
ΝΑ 

18141000-
9 

1854 3,00 5.562,00 1.334,88 6.896,88 

2 
ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ 
PVC 

18141000-
9 

175 3,00 525,00 126,00 651,00 

3 
ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ 
ΝΙΣΡΙΛΙΟ 

18141000-
9 

86 2,00 172,00 41,28 213,28 

4 
ΓΑΝΣΙΑ ΑΠΟ 
ΤΦΑΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΣΡΙΛΙΟ 

18141000-
9 

22 1,00 22,00 5,28 27,28 

5 

ΓΑΝΣΙΑ 
ΔΛΑΣΙΚΑ 
ΜΙΑ ΥΡΗΗ 
(ΤΚΔΤΑΙΑ 
100 

18424300
-0 

104 8,00 832,00 199,68 1.031,68 
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ΑΡΙΘ
ΜΟ 

ΟΜΑΓ
Α 

ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 

ΤΝΟΛ
ΙΚΗ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΣΔΜ. 

(€) 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΓΔΝΙΚ
Ο 

ΤΝΟΛ
Ο 

ΟΜΑΓΑ
 (€) 

ΣΔΜΑΥΙΩΝ) 

6 
ΓΑΝΣΙΑ 
ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ 

18141000-
9 

1 5,00 5,00 1,20 6,20 

7 
ΓΑΝΣΙΑ 
ΜΟΝΩΣΙΚΑ 
(ΚΛΑΗ 00) 

18141000-
9 

12 26,00 312,00 74,88 386,88 

8 
ΓΑΝΣΙΑ 
ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΟ
Τ 

18141000-
9 

14 50,00 700,00 168,00 868,00 

9 

ΚΡΑΝΗ ΜΔ 
ΑΠΙΓΙΟ 
ΠΡΟΣΑΙΑ & 
ΩΣΟΑΠΙΓΔ 

18143000-
3 

14 50,00 700,00 168,00 868,00 

10 ΚΡΑΝΗ 
35121300-

1 
31 15,00 465,00 111,60 576,60 

11 
ΓΤΑΛΙΑ ΜΑΚΑ 
(GOGGLES) 

33733000
-7 

44 10,00 440,00 105,60 545,60 

12 

ΓΤΑΛΙΑ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 

33733000
-7 

109 10,00 1.090,00 261,60 1.351,60 

13 

ΚΡΑΝΗ ΜΔ 
ΔΝΩΜΑΣΩΜΔ
ΝΟ ΑΠΙΓΙΟ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟ 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ 
ΣΟΞΟ 

18143000-
3 

6 100,00 600,00 144,00 744,00 

14 
ΓΤΑΛΙΑ ΓΙΑ 
ΟΞΤΓΟΝΟΚΟΛΛ
ΗΣΔ 

18143000-
3 

1 6,00 6,00 1,44 7,44 

15 

ΦΙΛΣΡΟΜΑΚΔ
 Ρ2 (ΜΔ 
ΒΑΛΒΙΓΑ 
ΔΚΠΝΟΗ) 

18143000-
3 

5152 1,50 7.728,00 1.854,72 9.582,72 

16 

ΜΑΚΔ 
ΗΜΙΔΩ 
ΠΡΟΩΠΟΤ ΜΔ 
ΤΠΟΓΟΥΗ ΓΙΑ 
ΓΤΟ ΦΙΛΣΡΑ 
Α2Ρ3 

18143000-
3 

23 15,00 345,00 82,80 427,80 

17 ΦΙΛΣΡΑ Α2P3 
18143000-

3 
46 10,00 460,00 110,40 570,40 

18 

ΝΙΣΔΡΑΓΔ 
PU (ΑΚΑΚΙ ΜΔ 
ΔΠΔΝΓΤΗ & 
ΛΟΓΟΣΤΠΟ - 
ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ) 

18221000-
4 

133 55,00 7.315,00 1.755,60 9.070,60 
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ΑΡΙΘ
ΜΟ 

ΟΜΑΓ
Α 

ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 

ΤΝΟΛ
ΙΚΗ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΣΔΜ. 

(€) 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΓΔΝΙΚ
Ο 

ΤΝΟΛ
Ο 

ΟΜΑΓΑ
 (€) 

19 
ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ 
ΓΙΛΔΚΑ (ΜΔ 
ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113440-
5 

112 7,00 784,00 188,16 972,16 

20 

ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΑ 
ΓΙΛΔΚΑ 
ΓΙΑΣΡΗΣΑ (ΜΔ 
ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113440-
5 

63 7,00 441,00 105,84 546,84 

21 ΚΑΠΔΛΑ 
35113400-

3 
135 9,00 1.215,00 291,60 1.506,60 

22 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚ
Α ΠΑΝΣΔΛΟΝΙΑ 
ΤΛΟΣΟΜΙΑ 

35113400-
3 

14 100,00 1.400,00 336,00 1.736,00 

23 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚ
Α ΑΚΑΚΙΑ 
ΤΛΟΣΟΜΙΑ 
(ΜΔ 
ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113400-
3 

14 80,00 1.120,00 268,80 1.388,80 

24 

ΦΟΡΜΔ 
ΔΡΓΑΙΑ 
(ΑΚΑΚΙ ΜΔ 
ΛΟΓΟΣΤΠΟ) 

35113400-
3 

83 25,00 2.075,00 498,00 2.573,00 

25 
ΦΟΡΜΔ 
ΔΡΓΑΙΑ 
(ΠΑΝΣΔΛΟΝΙ) 

35113400-
3 

105 25,00 2.625,00 630,00 3.255,00 

26 
ΠΟΓΙΔ 
ΤΓΚΟΛΛΗΣΩΝ 

35113400-
3 

1 17,00 17,00 4,08 21,08 

27 

ΦΟΡΜΔ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ 
ΚΑΙ ΟΞΔΑ 

35113400-
3 

1 60,00 60,00 14,40 74,40 

28 ΓΑΛΟΣΔ S5 
18816000

-2 
198 45,00 8.910,00 2.138,40 

11.048,4
0 

29 ΚΑΦΑΝΓΡΑ S5  
18143000-

3 
2 50,00 100,00 24,00 

124,00 
 

30 
ΑΡΒΤΛΑ 
ΑΦΑΛΔΙΑ S3 

18830000
-6 

193 60,00 11.580,00 2.779,20 
14.359,2

0 

31 
ΑΡΒΤΛΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΟΝ
ΩΣΙΚΑ HRO 

18830000
-6 

6 60,00 360,00 86,40 446,40 

32 ΔΠΙΓΟΝΑΣΙΓΔ 
35113400-

3 
50 10,00 500,00 120,00 620,00 

33 
ΑΝΑΚΟΠΣΔ - 
ΑΠΟΒΔΣΗΡΔ
 

35121300-
1 

4 80,00 320,00 76,80 396,80 

34 

OΛΟΩΜΔ 
ΔΞΑΡΣΗΔΙ 
ΑΦΑΛΔΙΑ 4 
ΗΜΔΙΩΝ 

35121300-
1 

4 80,00 320,00 76,80 396,80 
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ΑΡΙΘ
ΜΟ 

ΟΜΑΓ
Α 

ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 

ΤΝΟΛ
ΙΚΗ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΣΔΜ. 

(€) 

ΜΔΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΓΔΝΙΚ
Ο 

ΤΝΟΛ
Ο 

ΟΜΑΓΑ
 (€) 

ΤΝΓΔΗ 

35 
ΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΙ 
ΚΩΝΟΙ 
ΗΜΑΝΗ 

34928460
-0 

31 15,00 465,00 111,60 576,60 

36 
ΜΟΝΩΣΙΚΑ 
ΔΡΓΑΛΔΙΑ 
(ΔΣ) 

31650000
-7 

6 70,00 420,00 100,80 520,80 

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 
59.991,0

0 

ΦΞΑ 24% 
14.397,8

4 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
74.388,

84 
 

Αλαζέηνπζα αξρή :  Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 

Γηεχζπλζε:   Ι. Κεζνγείσλ 415-417  Ρ.Θ. 15343 Αγία Ξαξαζθεπή 

NUTSIII:   GR300 

ΑΦΚ:    090085626 

ΓΝ:    Σνιαξγνχ 

Γηαδηθηπαθφο Ρφπνο:  www.agiaparaskevi.gr  

Ρειέθσλν:   2132004558-9, 2132004602 

Fax:    210-6003686 

πεχζπλνο:  Ρζακαιίθα Αλαζηαζία 

Δ-mail:   a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

Άπθπο 1 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».  

 Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

– Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο». 

 Ρνπ Λ. 2690/1999 «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρνπ Λ. 3548/2007 «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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 Ρνπ Λ.4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

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

 Ρνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Ρεο κε αξηζκφ 116/2017 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Αλάιεςεο 

δαπάλεο. 

 Ρεο κε αξηζκφ 90/2017 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Αλάιεςεο 

δαπάλεο 

 Ρεο κε αξηζκφ 98/2017 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Αλάιεςεο 

δαπάλεο 

 Ρεο κε αξηζκφ 91/2017 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Αλάιεςεο 

δαπάλεο 

 Ρεο κε αξηζκφ 79/2017 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Αλάιεςεο 

δαπάλεο 

 Ρεο κε αξηζκφ 109/2017 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Αλάιεςεο 

δαπάλεο 

 Ρεο κε αξηζκφ 120/2017 (ΑΓΑ: Τ817Υ6-ΔΦ) απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί 

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

 

 

Άπθπο 2 

Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού 

 

1. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 29/5/2017 εκέξα Γεπηέξα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ψξα 10:00 πκ. Ζ θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ είλαη 10:30 πκ.  

2. Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ελψπηνλ ηεο 

Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηελ 

Αγία Ξαξαζθεπή. 

3. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή 

θακία πξνζθνξά.  

Άπθπο 3 

Σπόπορ λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού και πληποθοπιών ή διεςκπινίζευν επί 

όπυν διακήπςξηρ 

1. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ 

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

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http:// www.agiaparaskevi.gr 
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2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ι. Κεζνγείσλ 415-417 Ρ.Θ. 15343 Αγία Ξαξαζθεπή, ηειέθσλα 

2132004558/559/548, 2132004602, Fax: 2106003686, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

Άπθπο 4 

Γλώζζα ζύνηαξηρ ηυν πποζθοπών 

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

γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

2. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ. 1497/1984. 

3. Κέξνο 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. Υο επίζεκεο 

κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην πνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο 

ηνχην πξφζσπα. 

Άπθπο 5 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

1. Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α) Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (TEΓ), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

i. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,  

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 Λ. 4412/2016. 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
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δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), 

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

β) Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ (TEΓ), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

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

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη 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 Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

γ) Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (TEΓ), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη 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. 

δ) Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (TEΓ), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη 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. Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

ε) Ό,ηη απαηηείηαη απφ ηελ 12/2017 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο & 

Γηαρείξηζεο Κεραλεκάησλ – Νρεκάησλ ηεο Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2. Νη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ζ 

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. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο 
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επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε 

επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο 

αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ 

ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ 

ν Γήκνο  απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο 

Πχκβαζεο 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 Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

3. To Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (TEΓ) δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξεη 

εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπ, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή 

ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (Θ.Δ.Ξ.). 

Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ν.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ην ΡΔΓ ελεξγεί σο λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα 

εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

Ρν ΡΔΓ, φηαλ ζπκκεηέρνπλ Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ κέινο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπο, 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). 

 

Άπθπο 6 

Δγγςήζειρ 

1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Θάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο θαζαξήο δαπάλεο ρσξίο ΦΞΑ γηα θάζε νκάδα πνπ ζπκκεηέρεη. 

2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

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

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

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) Ζ 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 
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παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, 

ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

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

ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ 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) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη 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.Κ. 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, 

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 Γήκνπ θαη  

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

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Νη 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. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 
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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 Γήκνο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο. 

ζη) Νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Άπθπο 7 

Σπόπορ ςποβολήρ και ζύνηαξηρ πποζθοπών 

1. Νη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ 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. Πηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

β) Ν πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ. 

γ) Ν πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ε) Ρα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο 

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

Πε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ 

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

4. Ρα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

θαη 

β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά». 

Όπνπ, σο (ππν)θάθεινο λνείηαη ε ζρεηηθή θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

5. Πηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Ρα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο). 

β) Ξιήξε πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο.  
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Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. 

6. Πηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

7. Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 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. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα νπνηαδήπνηε εθ ησλ ηξηάληα έμη (36) νκάδσλ. 

Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο, 

ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ 

πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

8. Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

9. Ξξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

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

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο 

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. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ 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. 

Άπθπο 8 

Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών 

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

δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (4) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 
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απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ν πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 

πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

 

Άπθπο 9 

Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ 

 Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

Άπθπο 10 

Δνζηάζειρ ππο ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ 

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

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

 α) Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Αγίαο Ξαξαζθεπήο, 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. Ζ 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΓΔΗΑ» θαη νη εληζηάκελνη 

ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.  

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

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή 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. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε 

πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

3. Νη 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 Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

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

ππνβιεζείζεο. 
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Άπθπο 11 

Πποζθεπόμενη ηιμή 

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

αλαθέξεηαη ε ηηκή ζπκπεξηιακβαλφκελνπ Φ.Ξ.Α. ζε επξψ νινγξάθσο αλά είδνο-νκάδα. 

2. Ζ ηηκή ησλ παξερφκελσλ εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα 

παξάδνζε ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ξξνζθνξά 

πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4. Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

5. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Άπθπο 12 

Αξιολόγηζη πποζθοπών 

1.Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

2. Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Ζ 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 Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή 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 Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο  

Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή 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. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη 

ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ θαη αθνινπζεί ζρεηηθή 
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αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

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

ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. 

5. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 

ηνπ Λ. 4412/2016. 

Άπθπο 13 

Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ 

1. Κεηά 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 πνπ φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή 

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

2. Ρα 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.  

 πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 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. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ 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. 

 Ξηζηνπνηεηηθά 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. 

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

πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή 
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ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

3. Πε 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. 

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

εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε:  

Ξηζηνπνηεηηθά 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. 

Νη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ν.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ 

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

θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο 

πξνζσπηθφ. 

Νη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ 

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

πξνζσπηθφ.  

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

θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ ηνπο. 

 Ρν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

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

Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

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

εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή 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 αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

17PROC006191744 2017-05-16



17 

 

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. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλεηαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή θαηαθχξσζεο. 

7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

8. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

9. Πε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη 

ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο. Ζ 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. 

Άπθπο 14 

Κπίζη αποηελέζμαηορ διαγυνιζμού 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α) Ρελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο κέρξη θαη 50% ή 

γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηά 30% πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο.  

 β) Ρε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 γ) Ρε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 

Άπθπο 15 

Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ και ςπογπαθή ζύμβαζηρ 

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

Αγίαο Ξαξαζθεπήο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

2. Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 

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

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
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πξφθιεζε, 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, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

Άπθπο 16 

Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

1. Ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ή κέρξη εμάληιεζεο ησλ πνζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

3. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-221 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

4. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, σο 

νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν 

απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζηελ 12/2017 κειέηε πνπ 

ζπλέηαμε ην Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο & Γηαρείξηζεο Κεραλεκάησλ – Νρεκάησλ ηεο Γηεχζπλζε 

Ξεξηβάιινληνο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κπνξεί λα 

θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

5. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξερφκελα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 12/2017 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο & 

Γηαρείξηζεο Κεραλεκάησλ – Νρεκάησλ ηεο Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο, 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 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

6. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, 

κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

7. Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν 

ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα 

ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

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

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 
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απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε 

ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 

ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ 

αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

9. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο είδνπο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί 

λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ 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 εηδψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

10. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα είδε ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Άπθπο 17 

Ποινικέρ πήηπερ 

1. Αλ ηα είδε παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, κπνξεί λα 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

2. Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

3. Ξεξαηηέξσ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9 ηεο Γεληθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ. 

 

Άπθπο 18 

Σπόπορ Πληπυμήρ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/ηψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη κε ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο θαη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

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

ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην πψιεζεο αγαζψλ, γηα ηα είδε πνπ έρεη παξαδψζεη θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα 
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επηηξνπήο παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο (ή 

βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο). 

3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία θαη ην 

Διεγθηηθφ Ππλέδξην (πεξεζία Δπηηξφπνπ). 

Άπθπο 19 

Κανόνερ Γημοζιόηηηαρ ηηρ Γιακήπςξηρ - Κπαηήζειρ 

1.  Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη φισλ ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ειεθηξνληθά 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.agiaparaskevi.gr – εθεκεξίδα ππεξεζίαο- πξνθεξχμεηο  

2. Ζ δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 

3.  Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 

4. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ Ρχπν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

5. Ρνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 

Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.) γηα ηνπο Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Πε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ 

ηνπ. 

6. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, ηνπ Λ. 

3852/2010 θαη ηνπ Λ. 3463/2006. 

 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 120/2017 (ΑΓΑ: Τ817Υ6-ΔΦ) απφθαζε 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

        Αγία Ξαξαζθεπή,  16/5/2017 

                   

     Ν Γήκαξρνο  

 

 

                             Ησάλλεο Δ. Πηαζφπνπινο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΩΝ 
 

 
 

Οικονομική πποζθοπά ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 
ΟΜΑΓΑ …… 

 
Απ. μελέηηρ: 12/2017 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 74.388,84€ (ΤΜΠ.ΦΠΑ 24%) 
 

Παο ππνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο γηα ηελ 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2017 

 

ΟΜΑΓΑ ΔΙΓΩΝ ……. (να αναγραθεί ο αριθμός ηης ομάδας ) 

Α/
Α 

ΔΙΓΟ-ΟΜΑΓΑ CPV 
ΠΟΟΣΗΣ

Α (ΣΔΜ) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔ
ΝΗ 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΣΔΜ. (€) 

ΜΔΡΙΚ
Ο 

ΤΝΟΛ
Ο (€) 

      

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ……..  

ΦΠΑ 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ………  

 
Ζ ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνθνξάο καο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλέξρεηαη ζηα : 
..........................................................................................................................................ΔΟΥ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%. 
(Σημείφζη προς προζθέρονηες: να αναγραθεί ολογράθφς η ηιμή ηης προζθοράς με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών υηθίφν) 
 
 
Ζ πξνζθνξά καο ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηελ εηαηξία καο κέρξη ηελ __/__/ 2017. 
(Σημείφζη προς προζθέρονηες: ηοσλάτιζηον εκαηόν είκοζι (120) ημερολογιακές ημέρες από ηην 
επόμενη ημέρα ηης διενέργειας ηοσ διαγφνιζμού). 
 
Με εκηίμηζη, 
(ονομαηεπώνσμο, ιδιόηηηα, ζθραγίδα, σπογραθή) 
 
 

Σηοιτεία προζθέροσζας Εηαιρείας 
(επφνσμία, διεύθσνζη, κλπ) 

Ξξνο ηνλ Γήκν Αγ. Ξαξαζθεπήο 
Ζκεξνκελία: __/__/ 2017 
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