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             ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

ΜΔΟΓΔΙΩΝ 415-417  

Σ.Κ. 15343, Αγία Παπαζκεςή 

 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ 

ΣΙΣΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ» 

 

Πποϋπολογιζμόρ: 74.388,69 € 

(ζςμπ. ΦΠΑ) 

 

 

 

Απιθ. Μελέηηρ: 44/2017 

Απιθ. Ππυη.:  33532/29-9-2017 

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

O ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

Γηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε 

δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια Ηλεκηπολογικού Τλικού» [CPV: 

31681410-0] ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο 74.388,69 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

24%, για ηο ζύνολο ηυν ειδών ηηρ ππομήθειαρ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ. 

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

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 

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

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

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 16Η ΟΚΡΩΒΡΙΟΤ ημέπα ΓΔΤΣΔΡΑ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ψξα 10:00 πκ.  

Η θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 10:30 πκ.  

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη πξνβιεθζεί ε ζρεηηθή πίζησζε ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 74.388,69 Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%,θαη ζηνλ Κ.Α. 20.6662.16 

(Πξνκήζεηα Ηιεθηξνινγηθνχ Τιηθνχ). Έρεη αλαιεθζεί θαη έρεη δηαηεζεί ζρεηηθή πίζησζε βάζεη ηεο 

ππ’ αξηζ. 272/2017 (ΑΓΑ: ΩΩΞΑΩ6Τ-ΗΘΠ), Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ ελ ιφγσ δαπάλε, ε νπνία έρεη λνκίκσο αλαιεθζεί κε ηελ ππ’ αξηζ.: 23645/2017 (ΑΓΑ: 

ΩΛ58Ω6Τ-ΜΔ7, ΑΓΑΜ: 17REQ001866015 2017-08-29), Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 80/16 θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαρσξεζεί ην πξσηνγελέο αίηεκα 

ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. κε ΑΓΑΜ: 17REQ001567982 2017-06-21. 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ηκήκα Η/Μ έξγσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, θαη κε βάζε φια ηα αλσηέξσ, ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζ. 44/2017 Μειέηε. 

Σν είδνο θαη νη πνζφηεηεο ηνπ ηλεκηπολογικού ςλικού είλαη νη αθφινπζεο: 

1 Καιψδην ΝΤΜ 3Υ1,5 mm2 (Η05VV-U) 

2 Καιψδην ΝΤΜHY 3 Υ 1,5 mm2 (H05VV-F) 

3 Καιψδην ΝΤΜHY 3Υ2,5 mm2 (H05VVF) 

4 Καιψδην ραιθνχ, ηχπνπ ΓΔΗ, ΔPR 2,5mm  

5 Καιψδην ΝΤY 5Υ1,5 mm2  

6 Καιψδην ΝΤΤ 5Υ2,5 mm2  

7 Καιψδην ΝΤY 5Υ10 mm2 

8 Καιψδην ΝΤY 3Υ10 mm2  

9 Καιψδην UTP cat 6 

10 Γεκαηηθά θαισδίσλ 360 mm x 4,5mm, ζε ζαθνπιάθη 100 ηεκαρίσλ 

11 πηξάι ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, κεζαίνπ ηχπνπ,Φ16mm  

12 πηξάι ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, κεζαίνπ ηχπνπ, Φ23mm  

13 Μνχθα ρπηνξεηίλεο γηα θαιψδην 4Υ16mm 

14 Καλάιη δηαλνκήο 40*25 απηνθφιιεην (2κ) 

15 Λακπηήξαο Na αριαδσηή Τ.π 70W/E27 κε ελζσκαησκέλν εθθηλεηή 

16 Λακπηήξαο Na ζσιελσηή Τ.π 70W/E27 

17 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/RX-7 δχν άθξσλ 

18 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/E40 αριάδη 

19 Λακπηήξαο Na Τ.π  150 W/Δ40 ζσιελσηή 

20 Λακπηήξαο Na Τ.π 250W/E40 αριάδη 

21 Λακπηήξαο ησδίλεο ECO 40-46W E27 

22 Λακπηήξαο θζνξηζκνχ(0,60 m) ηζρχνο 18W  

23 Λακπηήξαο θζνξηζκνχ (1,00 m) ηζρχνο 36W 

24 Λακπηήξαο θζνξηζκνχ (1,20 m) ηζρχνο 36W 

25 Λακπηήξαο θζνξηζκνχ (1,50 m) ηζρχνο 58W 

26 Λακπηήξαο LED (0,60 m) Σ8  8-10W G13 

27 Λακπηήξαο LED (1,20 m) Σ8  18-20W  G13 

28 Λακπηήξαο LED 12-14W/E27/12VDC 

29 ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνχ 4W - 22W  κε βάζε 

30 ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνχ 4W - 65W κε βάζε 

31 Δθθηλεηήο γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο 70-400W  

32 Μεηαζρεκαηηζηήο Na  70W 

33 Μεηαζρεκαηηζηήο Na  150W 

34 Μεηαζρεκαηηζηήο Na  250W 
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35 Ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλσλ  20κF- 250V 

36 Ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλσλ 30 κF- 250V 

37 
Μπάια  Φσηηζηηθνχ, δηακέηξνπ Φ400 mm, αθξπιηθή, γαιαθηεξή, 
(ρσξίο γξίθα) 

38 Φσηηζηηθφ panel ρσλεπηφ LED 600 x 600 mm 

39 Πξνβνιέαο  θσηηζκνχ LED 100W  

40 Πξνβνιέαο  θσηηζκνχ LED 150W  

41 Πξνβνιέαο  θσηηζκνχ LED 80W  

42 Πξνβνιέαο  θσηηζκνχ LED 120W  

43 Φσηηζηηθφ νδηθνχ θσηηζκνχ Νa πςειήο πίεζεο, ηζρχνο 150 W 

44 Βξαρίνλαο  γηα Φ.. δξφκνπ ηχπνπ ΓΔΗ Φ48  

45 Νηνπί πνξζειάλεο Δ40 

46 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27 Μ10 

47 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27  δηαηξνχκελν 

48 Σζέξθη θαξδχ ζηήξημεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ νδηθνχ θσηηζκνχ 

49 
Κιίπο κεηαιιηθά, ζηήξημεο βξαρηφλσλ Φ.. Οδηθνχ θσηηζκνχ 
βαξέσο ηχπνπ  

50  Κιέκκα δηαηνκήο 6mm2 ζεηξά 12 ηεκ 

51 Κιέκκα δηαηνκήο 10mm2 ζεηξά 12 ηεκ 

52 Κιέκκα δηαηνκήο 16mm2 ζεηξά 12 ηεκ 

53 Κιεκκα δηαηνκήο 25mm2 ζεηξά 12 ηεκ 

54 Αζθάιεηα θπιηλδξηθή γπάιηλε 5Υ20  6,3 Α 

55 Αζθάιεηα θπιηλδξηθή γπάιηλε 5Υ20  10 Α 

56 Απηφκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ10 Α 

57 Απηφκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ16 Α 

58  Απηφκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ20 Α 

59 Απηφκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ25 Α 

60 Απηφκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ32 Α 

61 Απηφκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ40 Α 

62 Μηθξναπηφκαηνο δηαθφπηεο (αζθαιεηνδηαθφπηεο) 1Ρ+Ν 2Υ25 Α 

63 Απηφκαηε αζθάιεηα ξάγαο 4Υ25 Α 

64  Δλδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο κνλνθαζηθή 

65 Δλδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηξηθαζηθή 

66 Ραγνδηαθφπηεο 2Υ40 Α 

67 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 2Υ40 Α  

68 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 4Υ40 Α  

69 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 2Υ63 Α  

70 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 4Υ63 Α  
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71 Πξίδα ζνχθν ρσλεπηή  

72 Πξίδα ζνχθν ξάγαο  16 Α 

73 Πξίδα ζνχθν εμσηεξηθή ΙΡ55 

74 Πξίδα βηνκεραληθή ζειπθή επίηνηρε 5Υ16 Α 

75 Πξίδα βηνκεραληθή αξζεληθή επίηνηρε 5Υ16 Α 

76 Βηνκεραληθφ θηο ζειπθφ 5Υ16 Α 

77 Βηνκεραληθφ θηο αξζεληθφ 5Υ16 Α 

78 Πνιχκπξηδν 5 ζέζεσλ ζνχθν  

79 Μπαιαληέδα ζηεγαλή κε θαπάθη 50m (γηα θαιψδην 3Υ1,5 mm2) 

80 Μπάξα γεθχξσζεο κνλνθαζηθή  

81 Μπάξα γεθχξσζεο ηξηθαζηθή  

82 Πίλαθαο ρσλεπηφο γηα 30-36 ζηνηρεία 

83 Πίλαθαο επίηνηρνο ζηεγαλφο κεηαιιηθφο γηα 36-42 ζηνηρεία 

84 Απηφκαηνο δηαθφπηεο θιηκαθνζηαζίνπ  

85 Μπνπηφλ θιηκαθνζηαζίνπ ρσλεπηφ κε ιακπάθη  

86 Φπζίγγη ηχπνπ DIAZED 25 A 

87 Φπζίγγη ηχπνπ DIAZED 35 A 

88 Φπζίγγη ηχπνπ DIAZED 50 A 

89 Φπζίγγη ηχπνπ DIAZED 63 A 

90 Φπζίγγη ηχπνπ NEOZED 35 A  

91 Φπζίγγη ηχπνπ NEOZED 50 A  

92 Φπζίγγη ηχπνπ NEOZED 63 A  

93 Φπζίγγη ηχπνπ NEOZED 80 A  

94 Υξνλνδηαθφπηεο ξάγαο εκεξήζηνο  

95 Γηαθφπηεο ιπθφθσηνο 16 Α  

96 Γηαθφπηεο αιέ – ξεηνχξ κεζαίνο ρσλεπηφο  

97 Γηαθφπηεο αιέ – ξεηνχξ αθξαίνο ρσλεπηφο  

98 Γηαθφπηεο θνκκπηαηέξ ρσλεπηφο  

99 Γηαθφπηεο απιφο ρσλεπηφο 

100 Σαηλία απηνβνπιθαληδφκελε ( ιαζηηρνηαηλία) 

101 Μνλσηηθή ηαηλία ζε δηάθνξα ρξψκαηα 

102 Κππξί ειεθηξηθφ 8-12 V AC 

103 ηιηθφλε δηάθαλε αληηκνπριηθή 

104 εη θαξθσηφ νχπα κε βίδα 6x30mm 

105  Ρπζκηδφκελν πεξηιαίκην ¾’’ – 4’’ 
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Άπθπο 1ο  

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:  

- ηνπ λ.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ147/ 8-8-16 ηεχρνο Α'), 

- ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α') 

- ηνπ λ.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α') 

- ηνπ λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

- ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 

-ηεο ππ’ αξηζκ.158/2016 Απφθαζεο ηεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ζέκα 

«Έγθξηζε ηνπ "Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο" (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ  79  παξ.  4  ηνπ  

Ν.  4412/201 6  (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ 

νδεγηψλ» (Β΄ 3698). 

- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιην 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο. 

 

Άπθπο 2ο  

Υπόνορ παπάδοζηρ 

Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί ππφ ηηο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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Άπθπο 3ο  

ηοισεία αναθέηοςζαρ απσήρ- Υπόνορ, ηόπορ και ηπόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ:    Λ. Μεζνγείσλ 415-417 Αγία Παξαζθεπή,153 42 

NUTSIII:    GR300 

ΓΟΤ:    ΥΟΛΑΡΓΟΤ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ:  www.agiaparaskevi.gr 

ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  213. 2004.558-9  

ΦΑΞ:     210 6003686 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ:   Σζακαιίθα Αλαζηαζία 

e-mail:    a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

Ιζηνζειίδα:  www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-       

             ypiresias/prokirykseis 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, ζηηο 16/10/2017 

εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη απφ ψξα 10:00 π.μ. έσο ψξα 10:30 π.μ., ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα επί ηεο 

νδνχ Λ. Μεζνγείσλ 415-417 Αγία Παξαζθεπή, ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε 

πεπίπηυζη πος δεν διεξασθεί ο διαγυνιζμόρ ηην ανυηέπυ ημεπομηνία, λόγυ απεπγίαρ ή 

ανυηέπαρ βίαρ, θα αναβληθεί για ηην, μεηά ηην άπζη ηος κυλύμαηορ, επόμενη επγάζιμη 

ημέπα, ηην ίδια ώπα, συπίρ πποηγούμενη δημοζίεςζη ή ειδοποίηζη.  

Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα παξαζηνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κπνξεί λα απνζηείινπλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ (Λ. 

Μεζνγείσλ 415-417 Αγία Παξαζθεπή), κε  νπνηνδήπνηε απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 κέζα, επί απνδείμεη, έγγξαθε πξνζθνξά, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηο 

απγόηεπο μέσπι και ηην πποηγούμενη ηηρ ημέπαρ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού, δειαδή 

ηηο 13/10/2017 εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη ψξα 14:00, εηδάιισο είλαη εθπξφζεζκε θαη 

επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. Δπίζεο, δε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηελ απνζθξάγηζε.  

Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πος καηαηίθενηαι καηά ηην καηαληκηική ημεπομηνία 

ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα 

πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, 

πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν 

ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο 

ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 
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Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε 

απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ 

ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Άπθπο 4ο 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή 

δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο. 

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 5ο  

Λόγοι αποκλειζμού   

 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ 

ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ 

πεξηπηψζεσλ: 

1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

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

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

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

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

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

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

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

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

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

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

ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

απηήο, 

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

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

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

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

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

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

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

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

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

ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ 

L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 

215). 

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

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

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

θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

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

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

εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη  ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
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ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

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

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Καη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη  νη παξάγξαθνη 1 θαη 2. Καη’ εμαίξεζε, επίζεο, 

φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά 

κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη ε 

παξάγξαθνο 2. 

4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

i. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016. 

ii. 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 βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

iii. έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 

ηνπ  

iv. ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

v. γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016. 

vi. έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

vii. έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

viii. έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

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

θξηηεξίσλ επηινγήο. 

5. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4. 
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6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 

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

ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε 

7. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

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

λ. 4412/2016. 

8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 6ο  

Καηάπηιζη και πεπιεσόμενο θακέλος πποζθοπά 

 

Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ δείγκαηα  ησλ άξζξσλ 15 έσο θαη 28 (ηξία ηεκάρηα 

έθαζην είδνο) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηκνινγίνπ ηεο κε αξηζκ. 44/2017 κειέηεο ηα νπνία δχλαηαη 

ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ λα ειέγμεη δηα κέζνπ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί φηη ηα πιηθά πνπ ζα παξαδνζνχλ δελ είλαη παλνκνηφηππα κε ηα 

ειεγκέλα δείγκαηα άκεζα ν πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο θαηφπηλ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Σν έληππν πξνζθνξάο ζα είλαη απηφ ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Α΄ ηεο δηαθήξπμεο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Οι πποζθοπέρ θα ςποβάλλονηαι ζε δύο ανηίηςπα, ένα ππυηόηςπο και ένα ανηίγπαθο, θαη 

κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (κςπίυρ θάκελορ), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

  α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

  β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

  γ. Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά. 

                δ. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ). 

  ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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Δνηόρ ηος κςπίυρ θακέλος πποζθοπάρ ηοποθεηούνηαι ηα εξήρ : 

 α.  Υυπιζηόρ ζθπαγιζμένορ θάκελορ, με ηην ένδειξη «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζηο άπθπο 7 ηεο παξνχζαο δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/16). 

β. Υυπιζηόρ ζθπαγιζμένορ θάκελορ, με ηην ένδειξη «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηο 

άπθπο 8 ηεο παξνχζαο (άξζξν 94 ηνπ Ν.4412/16)  

Θα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ. Δπίζεο γηα ηνπο ιακπηήξεο θαη ηα θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

CE. Γηα ηελ θσηεηλή ξνή, δηάξθεηα δσήο θαη ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ ιακπηήξσλ ζα ηεξεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηηκνιφγην κειέηεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ (φπσο ηζρχνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016) 

γ. Υυπιζηόρ ζθπαγιζμένορ θάκελορ, με ηην ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηο άπθπο 9 ηεο παξνχζαο (άξζξν 95 ηνπ Ν.4412/16) . 

 

Οι ανυηέπυ συπιζηοί θάκελοι θέποςν εξυηεπικά ηιρ ενδείξειρ ηος κςπίυρ θακέλος. 

Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εμπιζηεςηικού 

σαπακηήπα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα».  

ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί 

δηαγσληδφκελνη. Η Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη 

πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, 

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

 

Άπθπο 7ο 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

 

Δληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά ην αλαθεξφκελν 

θαησηέξσ  : 

Tο ηςποποιημένο ένηςπο ςπεύθςνηρ δήλυζηρ (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε 
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ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016), σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 

ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο,  

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο,  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 

δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 

11 ηεο παξνχζεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εμήο: 

 

Μέπορ ΙΙ: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον οικονομικό θοπέα 

 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειζμού 

 

Μέπορ ΙV: Κπιηήπια επιλογήρ (Μόνο ηην ενόηηηα α) 

 

Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

 Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 

ππνβάιεη έλα ΣΔΤΓ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεπιζζόηεπα από ένα άηομα είναι μέλη ηος διοικηηικού, 

διεςθςνηικού ή εποπηικού  οπγάνος ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ηφηε όλα ηα παπαπάνυ ππόζυπα 

θα ππέπει να ςπογπάτοςν ηο ίδιο ΣΔΤΓ. πγθεθξηκέλα: 

- Γηα ηηο εηαηξείεο Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Ι.Κ.Δ. νη δηαρεηξηζηέο  

- Γηα ηηο εηαηξείεο Α.Δ. ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ..  

 Όηαλ ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή ένυζηρ, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη 

λα ππνβιεζεί για κάθε θοπέα – μέλορ ηηρ ένυζηρ συπιζηό ΣΔΤΓ, ζην νπνίν 

παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο ΙV θαη φια ηα 

κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηνπ Γήκνπ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο . 

ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 

είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Δγγςηηική ζςμμεηοσήρ (ζχκθσλα κε ην Ν. 4412/2016 άξζξν 72). 

«1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνύλ από ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηα 

αθόινπζα είδε εγγπήζεσλ: 
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α) «Εγγύεζε ζπκκεηνρήο», ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθό πνζό, αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην 2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε….» ήηνη 

πνζνχ 1.200,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

 Πεπιεσόμενο θακέλος ηεσνικήρ πποζθοπάρ 

 

ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί ποινή αποκλειζμού: 

A.  Δνημεπυμένη ςπεύθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο θα δηλώνει: 

1) φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο, ηεο ππ’ αξηζκ 44/2017 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ, ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλνδεχνπλ απηήλ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

2) φηη ε πξνζθνξά δελ έρεη θακία απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. 44/2017 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

3) ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ εκαηόν 

είκοζι (120) ημεπολογιακέρ ημέπερ πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Β. Όια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 (:ηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο) ηεο εηδηθήο 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ, ηε ζπκθσλία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 44/2017 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

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

θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

 Πεπιεσόμενο θακέλος οικονομικήρ πποζθοπάρ 

 

Οη δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο 

πξνκήζεηαο. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξνο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα απνθιείνληαη 

απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  
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 Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο 

ππέξ ηξίησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, γηα παξάδνζε ησλ 

πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

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

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

 Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αληηηχπσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηηζρχνπλ ηα 

αλαγξαθφκελα ζην αληίηππν πνπ θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ». 

 Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην 

αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 88 ηνπ λ.4412/16.  

 Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζα  είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ αλαζεσξνχληαη. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 10ο  

Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

 

Η επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη 

δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο. 

Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη  κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" 

θαη "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά". 

Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο. 

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ 

απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη 

νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν 

(εθηφο απφ ηα prospectus).  
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Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή 

έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν.  

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο: 

 α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη  ησλ ππνβιεζέλησλ απφ απηνχο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε μία δημόζια ζςνεδπίαζη, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.  

Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άπθπο 11ο 

Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην 10ν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν πξνζθέξσλ 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πποζυπινόρ ανάδοσορ), νθείιεη λα ππνβάιεη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο πξνζεζκίαο δέκα (10) ημεπών απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα 

πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14, αλαθεξφκελα σο 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο: 
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(1) Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη : 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ.  

Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν.  

Αλαιπηηθφηεξα, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν απηνχ έγγξαθν πξνζθνκίδνπλ: 

α. ν ίδηνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), 

εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), 

β. ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε αλψλπκεο 

εηαηξείαο (Α.Δ.), 

γ. ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, 

δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, 

ε. ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη 

ζη. ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο θπζηθά πξφζσπα. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 

 (2) Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δεν ηελούν ςπό πηώσεςζη και επίζηρ όηι δεν έσοςν ςπασθεί ζε διαδικαζία εξςγίανζηρ 

ή ειδικήρ εκκαθάπιζηρ ή δεν ηελούν ςπό αναγκαζηική διασείπιζη από εκκαθαπιζηή ή 

από ηο δικαζηήπιο ή δεν έσοςν ςπασθεί ζε διαδικαζία πηυσεςηικού ζςμβιβαζμού ή δεν 

έσοςν αναζηείλει ηιρ επισειπημαηικέρ ηοςρ δπαζηηπιόηηηερ ή δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ. 

 

 (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ενήμεποι σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ειζθοπέρ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

θαζψο θαη σο πξνο ηηο θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ζα αθνξά ηφζν ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ φζν θαη ηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ, εθφζνλ ππάξρεη 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
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αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΙΚΑ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο  ζηνπο νπνίνπο 

νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο.  

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 258/05 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη ΑΔ εηαηξείεο, είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα αζθαιίζνπλ ζηνλ ΟΑΔΔ ηα κέιε ηνπ Γ.., εθφζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά 

πνζνζηφ 3% ηνπιάρηζηνλ.  

 

(4) Πιζηοποιηηικό ηος οικείος Δπιμεληηηπίος, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο 

σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο.  

 

ημειώνεηαι ειδικά όηι:  

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

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

δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ή φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο- 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. ηελ 

θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

ηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκψλ, ππνβάιινληαη ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία ζα αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ θαη βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη 

ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

 

ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινληαη  ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.  

 

 (5)  Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ και νόμιμορ εκππόζυπορ: πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή 

Ι.Κ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, γηα 

ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (εθηφο εάλ ε 

εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ 

έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ. 

ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.  

ε πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή 

απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Ι.Κ.Δ.) ε νπνία ζα αλαθέξεη: 

i. ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 

ii. ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ηα νπνία ζα 

αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά, 
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iii. ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

iv. ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ην δηαγσληζκφ ή ηνλ νξηζκφ θνηλνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

έλσζεο γηα ην δηαγσληζκφ θαη ηνλ ηπρφλ νξηζκφ αληηθιήηνπ ηεο έλσζεο γηα ην δηαγσληζκφ κε πιήξε 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

v. ηνλ πληνληζηή/ επηθεθαιή ηεο έλσζεο, 

vi. φηη ηα κέιε ηεο έλσζεο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά επζχλνληαη αιιειεγγχσο, αδηαηξέησο θαη εηο 

νιφθιεξν έθαζην έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

vii. φηη ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ σο Αλάδνρνη, ζα ζπζηήζνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ην Γήκν, 

θνηλνπξαμία, 

viii. φηη ε θνηλνπξαμία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε 

δηαγσληζκνχ, ή ε εηαηξεία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ κεηαμχ άιισλ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε 

παξνχζα δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ, θαη ε ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ έθδνζε αξηζκνχ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή, 

ix. φηη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειεγγχσο, εμ νινθιήξνπ θαη εμ αδηαηξέηνπ ππεχζπλα γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

(6)  Σα νομιμοποιηηικά έγγπαθα ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο αθνινχζσο : 

1. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ):  

α) αληίγξαθν απφ ην ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή 

ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, ζπλνδεπφκελν απφ ην αληίζηνηρν ΦΔΚ.  

β) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη 

ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. 

2. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ) : 

α) αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 

θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

3. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα : 

α) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπο ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο 

έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε 

εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

β) ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ 

δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 
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φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην 

πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

4. Για θςζικά ππόζυπα: 

Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

 

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

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

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

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

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

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

κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) 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. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 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 πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν. 

4412/2016, 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 απνδείμεη 

φηη πιεξνί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ θαη ηε 

δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηην Οικονομική Δπιηποπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Άπθπο 12ο 

Κπίζη αποηελεζμάηυν διαγυνιζμού 

 

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

α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ 

αλαγξαθφκελε, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 104 ηνπ Ν.4412/16.  

β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη  

106 ηνπ Ν.4412/16. 

2. χκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

Άπθπο 13ο 

Καηακύπυζη -ύνατη ζύμβαζηρ  

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο Γήκνο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

θ.ιπ., επί απνδείμεη.  

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο συπεί ένζηαζη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16. 

Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

1.  άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο 

απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ. 

2.  θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, έπεηηα απφ ηε 

ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 4 θαη  5 ηεο παξνχζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη 

θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 

είκοζι (20) ημεπών απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
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Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

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

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

ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

Άπθπο 14Ο  

Δκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη φξνη ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 

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

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/16 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16   

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 202 ηνπ Ν.4412/16:  

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην 

φξγαλν,   

β. παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ,  

γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο,  

δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

 

Άπθπο 15Ο  

 Σπόπορ πληπυμήρ – Κπαηήζειρ 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ημημαηικά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, κε ηελ 

έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθψλ ηηκνινγίσλ.  

Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν δε Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν θαη ζα 

απνδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο.  
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Άπθπο 16ο  

Κήπςξη αναδόσος εκπηώηος-Κςπώζειρ  

 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

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

 β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ 

Ν.4412/16, 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε 

φηαλ: 

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

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

 β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (άξζξν 204 ηνπ Ν.4412/16). 

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

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

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 17Ο 

 Μονομεπήρ λύζη ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 
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Άπθπο 18Ο 

Δγγςήζειρ 

 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο πκθσλίαο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 

(Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

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

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

 

Δγγύηζη Καλήρ Δκηέλεζηρ : 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πένηε ηοιρ 

εκαηό (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16).  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ 

ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά δύο (2) μήνερ. 

Η εγγχεζε ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 

ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 

πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ), ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 

Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο 

φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην 

πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ζ) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πένηε (5) ημεπών κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη η) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.  

ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, ε εγγχεζε ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο 

εθηφο ΦΠΑ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Η αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ αγαζψλ, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
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Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 19Ο 

 Γικαζηική πποζηαζία – Δνζηάζειρ 

 

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πένηε (5) 

ημέπερ πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη έσο ηηο 11/10/2017 

εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ψξα 14:00. 

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πένηε (5) ημέπερ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/16, εληφο πξνζεζκίαο δέκα (10) ημεπών, 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 ένα ηοιρ εκαηό (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 

απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 θαη 221 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 20Ο  

 Γλώζζα Δγγπάθυν Γιαγυνιζμού 

 

Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κε απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ, ζπληάζζνληαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα.  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα. 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε 

κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., 

είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. 

θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ 

πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 

λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 

πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. 
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Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. 

θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

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

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο) κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηην αγγλική γλώζζα, 

ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

  

Άπθπο 21Ο  

Γιαδικαζία επίλςζηρ διαθοπών 

 

Η παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ 

ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή 

ή γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ Αηηηθήο 

αξκφδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

Άπθπο 22Ο  

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών  

 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 120 

ημεπολογιακών ημεπών, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

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

πξνζθνξά ηνπο.  

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

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Η παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ήηνη 120 ημέπερ. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, 

εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

4. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/16 
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Άπθπο 23Ο  

Λοιπέρ διαηάξειρ 

 

1. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Γήκνπ. 

2. ε ηκήκαηα πνπ ε δηαθήξπμε παξνπζηάδεη αζάθεηεο ή ειιείςεηο ππεξηζρχεη ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο. 

 

Άπθπο 24Ο  

Παπαλαβή ςλικών  

 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 25Ο  

Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – ανηικαηάζηαζη  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 26Ο  

Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη ηηρ ππομήθειαρ  

 

ε πεξίπησζε εκππόθεζμηρ παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 27Ο  

Παπάηαζη ζύμβαζηρ  

 

χκθσλα κε ην λφκν 4212/2016 άξζξν 217 παξάγξαθν 2 ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί 

λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο φπσο νξίδεηαη. 

 

Άπθπο 28Ο  

Ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ  

 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο είλαη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο  
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(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’). 

 

Άπθπο 29Ο  

Κανόνερ δημοζιόηηηαρ  

 

Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» δώδεκα (12) ηοςλάσιζηον ημέπερ πξηλ απφ ηελ 

δηελέξγεηά ηνπ. 

 

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζεο (πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο) ζα αλαξηεζεί δώδεκα (12) ηοςλάσιζηον 

ημέπερ πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηά ηνπ ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα», ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα 

ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα (ηνπηθή ή Ννκνχ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 Ν. 4469/2017 θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο ηει. 213-2004558-9.   

Δπίζεο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξέρεηαη ειεχζεξε άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζηε δηεχζπλζε:  

http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis 

 

     Αγία Παξαζθεπή,  29/9/2017 

                   

     Ο Γήκαξρνο  

 

                   Ισάλλεο Δ. ηαζφπνπινο  

 

  

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ     

ΓΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΗ Αξηζκόο Μειέηεο 44/2017  

Γ/Η ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ     

ΣMHMA ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ     

ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ                                      CPV :31681410-0   

      

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Της επιχείρηζης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.………..……….………………., 

έδρα 
…………………...., οδός …………………………., αριθμός ……, ηηλέθωνο …………………., 

fax …………..,  
email:…………………………….. 

 
      

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΤ 

ΜΟΝ.  ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

(€) ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Kαιώδην ΝΤΜ 3Υ1,5 mm

2
 (Η05VV-

U) 
m 500   

  

2 
Καιώδην ΝΤΜHY 3 Υ 1,5 mm

2
 

(H05VV-F) 
m 1000   

  

3 
Καιώδην ΝΤΜHY 3Υ2,5 mm2 

(H05VVF) 
m 500   

  

4 
Καιώδην ραιθνύ, ηύπνπ ΓΔΗ, ΔPR 

2,5mm  
m 1000   

  

5 Καιώδην ΝΤY 5Υ1,5 mm2  m 500     

6 Καιώδην ΝΤΤ 5Υ2,5 mm2  m 500     

7 Kαιώδην ΝΤY 5Υ10 mm2 m 100     

8 Kαιώδην ΝΤY 3Υ10 mm2  m 300     

9 Καιώδην UTP cat 6 m 800     

10 
Γεκαηηθά θαισδίσλ 360 mm x 

4,5mm, ζε ζαθνπιάθη 100 ηεκαρίσλ ζπζθεπαζηα 20   
  

11 
πηξαι ειεθηξηθώλ γξακκώλ 

πιαζηηθόο, κεζαίνπ ηύπνπ,Φ16mm  m 22   
  

12 
πηξαι ειεθηξηθώλ γξακκώλ 

πιαζηηθόο, κεζαίνπ ηύπνπ, Φ23mm  m 22   
  

13 
Μνύθα ρπηνξεηίλεο γηα θαιώδην 

4Υ16mm 
ηεκ 1   
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14 
Καλάιη δηαλνκήο 40*25 απηνθόιιεην 

(2κ) 
ηεκ 20   

  

15 
Λακπηήξαο Na αριαδσηή Τ.π 

70W/E27 κε ελζσκαησκέλν εθθηλεηή ηεκ. 330   
  

16 
Λακπηήξαο Na ζσιελσηή Τ.π 

70W/E27 
ηεκ. 150   

  

17 
Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/RX-7 δύν 

άθξσλ 
ηεκ. 40   

  

18 Λακπηήξαο Na Τ.π 150W/E40 αριάδη ηεκ. 400     

19 
Λακπηήξαο Na Τ.π  150 W/Δ40 

ζσιελσηή 
ηεκ. 250   

  

20 Λακπηήξαο Na Τ.π 250W/E40 αριάδη ηεκ. 400     

21 
Λακπηήξαο ησδίλεο ECO 40-46W 

E27 
ηεκ. 70   

  

22 
Λακπηήξαο θζνξηζκνύ(0,60 m) 

ηζρύνο 18W  
ηεκ. 50   

  

23 
Λακπηήξαο θζνξηζκνύ (1,00 m) 

ηζρύνο 36W 
ηεκ. 20   

  

24 
Λακπηήξαο θζνξηζκνύ (1,20 m) 

ηζρύνο 36W 
ηεκ. 150   

  

25 
Λακπηήξαο θζνξηζκνύ (1,50 m) 

ηζρύνο 58W 
ηεκ. 20   

  

26 
Λακπηήξαο LED (0,60 m) Σ8  8-10W 

G13 
ηεκ. 384   

  

27 
Λακπηήξαο LED (1,20 m) Σ8  18-

20W  G13 
ηεκ. 20   

  

28 
Λακπηήξαο LED 12-

14W/E27/12VDC 
ηεκ. 20   

  

29 
ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W 

- 22W  κε βάζε ηεκ. 200   
  

30 
ηάξηεξ γηα ιακπηήξα θζνξηζκνύ 4W 

- 65W κε βάζε ηεκ. 200   
  

31 
Δθθηλεηήο γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο 

70-400W  ηεκ. 350   
  

32 Μεηαζρεκαηηζηεο Na  70W ηεκ. 330     

33 Μεηαζρεκαηηζηεο Na  150W ηεκ. 100     

34 Μεηαζρεκαηηζηεο Na  250W ηεκ. 40     

35 
Ππθλσηεο δηόξζσζεο ζπλεκηηόλσλ  

20κF- 250V ηεκ. 20   
  

36 
Ππθλσηεο δηόξζσζεο ζπλεκηηόλσλ 

30 κF- 250V ηεκ. 20   
  

37 

Μπάια  Φσηηζηηθνύ, δηακέηξνπ Φ400 

mm, αθξπιηθή, γαιαθηεξή, (ρσξίο 

γξίθα) 

ηεκ. 150   

  

38 
Φσηηζηηθν panel ρσλεπηό LED 600 x 

600 mm 
ηεκ. 40   
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39 Πξνβνιέαο  θσηηζκνύ LED 100W  ηεκ. 4     

40 Πξνβνιέαο  θσηηζκνύ LED 150W  ηεκ. 7     

41 Πξνβνιέαο  θσηηζκνύ LED 80W  ηεκ. 7     

42 Πξνβνιέαο  θσηηζκνύ LED 120W  ηεκ. 20     

43 
Φσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ Νa 

πςειήο πίεζεο, ηζρύνο 150 W ηεκ. 213   
  

44 
Βξαρίνλαο  γηα Φ.. δξόκνπ ηύπνπ 

ΓΔΗ Φ48  
ηεκ. 40   

  

45 Νηνπί πνξζειάλεο Δ40 ηεκ. 10     

46 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27 Μ10 ηεκ. 40     

47 Νηνπί πνξζειάλεο Δ27  δηαηξνύκελν ηεκ. 100     

48 
Σζέξθη θαξδύ ζηήξημεο θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ νδηθνύ θσηηζκνύ kg 12   
  

49 Κιίπο κεηαιιηθά, ζηήξημεο βξαρηόλσλ 

Φ.. Οδηθνύ θσηηζκνύ βαξέσο ηύπνπ  
kg 2   

  

50  Κιέκκα δηαηνκήο 6mm
2
 ζεηξά 12 ηεκ ηεκ 40     

51 
Κιέκκα δηαηνκήο 10mm

2
 ζεηξά 12 

ηεκ 
ηεκ 40   

  

52 
Κιέκκα δηαηνκήο 16mm

2
 ζεηξά 12 

ηεκ 
ηεκ 40   

  

53 
Κιεκκα δηαηνκήο 25mm

2
 ζεηξά 12 

ηεκ 
ηεκ 100   

  

54 
Αζθάιεηα θπιηλδξηθή γπάιηλε 5Υ20  

6,3 Α 
ηεκ. 750   

  

55 
Αζθάιεηα θπιηλδξηθή γπάιηλε 5Υ20  

10 Α 
ηεκ. 40   

  

56 Απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ10 Α ηεκ. 12     

57 Απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ16 Α ηεκ. 20     

58  Απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ20 Α ηεκ. 20     

59 Απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ25 Α ηεκ. 12     

60 Απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ32 Α ηεκ. 20     

61 Απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 1Υ40 Α ηεκ 8     

62 Μηθξναπηόκαηνο δηαθόπηεο 

(αζθαιεηνδηαθόπηεο) 1Ρ+Ν 2Υ25 Α 
ηεκ. 20   

  

63 Απηόκαηε αζθάιεηα ξάγαο 4Υ25 Α ηεκ 4     

64  Δλδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο κνλνθαζηθή ηεκ. 20     

65 Δλδεηθηηθή ιπρλία ξάγαο ηξηθαζηθή ηεκ 4     

66 Ραγνδηαθόπηεο 2Υ40 Α ηεκ. 8     

67 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 2Υ40 Α  ηεκ 10     

68 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 4Υ40 Α  ηεκ 10     

69 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 2Υ63 Α  ηεκ 10     

70 Ρειέ δηαξξνήο (ΓΓΔ) 4Υ63 Α  ηεκ 10     

71 Πξίδα ζνύθν ρσλεπηή  ηεκ. 20     
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72 Πξίδα ζνύθν ξάγαο  16 Α ηεκ. 2     

73 Πξίδα ζνύθν εμσηεξηθή ΙΡ55 ηεκ. 20     

74 
Πξίδα βηνκεραληθή ζειπθή επίηνηρε 

5Υ16 Α 
ηεκ. 2   

  

75 Πξίδα βηνκεραληθή αξζεληθή επίηνηρε 

5Υ16 Α 
ηεκ. 2   

  

76 Βηνκεραληθό θηο ζειπθό 5Υ16 Α ηεκ. 2     

77 Βηνκεραληθό θηο αξζεληθό 5Υ16 Α ηεκ. 2     

78 Πνιύκπξηδν 5 ζέζεσλ ζνύθν  ηεκ. 60     

79 Μπαιαληέδα ζηεγαλή κε θαπάθη 50m 

(γηα θαιώδην 3Υ1,5 mm2) 
ηεκ 2   

  

80 Μπάξα γεθύξσζεο κνλνθαζηθή  ηεκ 8     

81 Μπάξα γεθύξσζεο ηξηθαζηθή  ηεκ 4     

82 Πίλαθαο ρσλεπηόο γηα 30-36 ζηνηρεία ηεκ. 2     

83 Πίλαθαο επίηνηρνο ζηεγαλόο 

κεηαιιηθόο γηα 36-42 ζηνηρεία 
ηεκ. 2   

  

84 
Απηόκαηνο δηαθόπηεο 

θιηκαθνζηαζίνπ  
ηεκ. 4   

  

85 Μπνπηόλ θιηκαθνζηαζίνπ ρσλεπηό κε 

ιακπάθη  
ηεκ 10   

  

86 Φπζίγγη ηύπνπ DIAZED 25 A ηεκ. 40     

87 Φπζίγγη ηύπνπ DIAZED 35 A ηεκ. 40     

88 Φπζίγγη ηύπνπ DIAZED 50 A ηεκ. 40     

89 Φπζίγγη ηύπνπ DIAZED 63 A ηεκ. 40     

90 Φπζίγγη ηύπνπ NEOZED 35 A  ηεκ. 40     

91 Φπζίγγη ηύπνπ NEOZED 50 A  ηεκ. 40     

92 Φπζίγγη ηύπνπ NEOZED 63 A  ηεκ. 40     

93 Φπζίγγη ηύπνπ NEOZED 80 A  ηεκ. 40     

94 Υξνλνδηαθόπηεο ξάγαο εκεξήζηνο  ηεκ. 19     

95 Γηαθόπηεο ιπθόθσηνο 16 Α  ηεκ 35     

96 
Γηαθόπηεο αιέ – ξεηνύξ κεζαίνο 

ρσλεπηόο  
ηεκ 12   

  

97 
Γηαθόπηεο αιέ – ξεηνύξ αθξαίνο 

ρσλεπηόο  
ηεκ 12   

  

98 Γηαθόπηεο θνκκπηαηέξ ρσλεπηόο  ηεκ 11     

99 Γηαθόπηεο απιόο ρσλεπηόο ηεκ 12     

100 
Σαηλία απηνβνπιθαληδόκελε ( 

ιαζηηρνηαηλία) 
ηεκ 8   

  

101 
Μνλσηηθή ηαηλία ζε δηάθνξα 

ρξώκαηα 
ηεκ 200   

  

102 Κππξί ειεθηξηθό 8-12 V AC ηεκ 4     

103 ηιηθόλε δηάθαλε αληηκνπριηθή ηεκ 12     

104 εη θαξθσηό νύπα κε βίδα 6x30mm ηεκ 4     
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105  Ρπζκηδόκελν πεξηιαίκην ¾’’ – 4’’ ηεκ. 3     

            

 ΔΑΠΑΝΗ         

 ΦΠΑ 24%         

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ         

      

Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνθνξάο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, αλέξρεηαη ζηα :  

..................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

Η πξνζθνξά ηζρύεη θαη δεζκεύεη ηελ εηαηξία καο κέρξη ηελ …….../……./ 2017.   

(εκείσζε πξνο πξνζθέξνληεο: ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ  

επόκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ)     

  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ……./……./2017  

      

      

      

  (ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΓΑ)  

 

 




