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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

  

     ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 2017» θαη Γηαθεξύζζεη Πξόρεηξν 
Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο» κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ζε επξώ πξνζθνξά γηα θάζε νκάδα, ε νπνία ζα 
πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο ζε 
αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ άξζξνπ ηεο νκάδαο, ηεο 
ππ’ αξηζκ. 95/2017 Μειέηεο. 

 Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ππεξεζίαο πξνϋπνινγηζκνύ 52.829,00 επξώ, 
πιένλ Φ.Π.Α. 24%, ήηνη ζπλνιηθά απαηηνύκελε πίζησζε 65.507,96 θαη βαξύλεη 
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 
Κ.Α. ηνπ ππό ςήθηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη ζα 
θαιπθζεί από ηνπο ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνπο 
θσδηθνύο :   

1. Κ.Α.10.6266.09, κε πεξηγξαθή «πληήξεζε ινγηζκηθνύ» θαη εγγεγξακκέλε 

πίζησζε 50.000,00€. 

2. Κ.Α.10.6142.49, κε πεξηγξαθή «Παξνρή ππεξεζίαο γηα ελ 

παξακεηξνπνίεζε, ηελ κεηάπησζε ζηνηρείσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνύ ζε εθαξκνγέο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο» πνζνύ 25.800,00 

€. 

3. Κ.Α.10.7134.61, κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πξνγξακκάησλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο» θαη εγγεγξακκέλε πίζησζε 27.000,00 €.  





θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή ζην ζύλνιν 
ηεο πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 
θαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν. 4412/2016. 

Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιόγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ 
ζπκπιεξώλνληαη θαη νινγξάθσο. Αξηζκεηηθή κόλν αλαγξαθή ηηκήο ζην 
ηηκνιόγην δελ ιακβάλεηαη ππόςε. 

Η ελ ιόγσ δεκόζηα ζύκβαζε πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ίδηνπο 
πόξνπο. 

Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη δώδεθα (12) εκέξεο 
από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζύκβαζεο ζην 
Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζύκθσλα κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 121(παξ. 1γ) ηνπ Ν. 
4412/2016. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξόζβαζε 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 
www.agiaparaskevi.gr. 

 Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ  09 /01 /2018 εκέξα Σξίηε ελώπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ώξα 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ  10:30 π.κ.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 ν 

Ιζρύνπζεο  Δηαηάμεηο - Απνθάζεηο 

Η εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε: 
 
Α.  Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
(Α’ 147) 

2. Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 1 απηνύ, 

3. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην 
Διεγθηηθό πλέδξην». 

4. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε 
ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/Α’). Ιδηαίηεξα ηελ 
παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 όπσο 
αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/2007. 

7. Σνπ Ν.3548/ΦΔΚ 68 Α’/20-03-2007 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ 

http://www.agiaparaskevi.gr/




ησλ  θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό ηύπν θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» 

8. Σνπ Ν.3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-07-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 
κε ηελ ππνρξεσηηθά αλάξηεζε λόκσλ θαη   πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηoδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. Σν Ν.3852/ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 « Νέα  αξρηηεθηνληθή   ηεο   
απηνδηνίθεζεο  θαη  ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο  – Πξόγξακκα  
Καιιηθξάηεο» 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95: «Κώδηθαο πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, 
ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 
απηόο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Ν.3871/10(ΦΔΚ 141/Α) 
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζύλε». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. Αξηζκ.Π1/3305/10 (ΦΔΚ 1789 Β/12-11-
2010) Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 
θαη Ναπηηιίαο «ύλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκ-
βάζεσλ πξνκεζεηώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 
(παξ. 5, 12, 13 θαη 16) ηνπ Ν. 2286/95». 

12. Ο Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε  Δλζσκάησζε  

Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» 

13. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ Ν. 4172/13 «Φνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 

4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ  167Α) 

όζνλ αθνξά ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο. 

14. Σν κε αξηζκό πξση. 41386/28-11-2017(ΑΓΑΜ: 17REQ002311374 
2017-11-28) πξσηνγελέο αίηεκα γηα ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο απηήο 
ηεο ππεξεζίαο. 

15. Σελ 95/2017 ηερληθή πεξηγξαθή ηεο απη. Σκήκαηνο πιεξνθνξηθήο 
ζηξαηεγηθνύ πξνγξ/κνύ – νξγάλσζεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν : 
«Τπνζηήξημε Δθαξκνγώλ Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 2017». 

16. Σελ κε αξηζκό 547/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
(ΑΓΑ: 62Μ7Ω6Τ-ΛΞΑ θαη κε ΑΓΑΜ: 17REQ002386064) ηνπ Γήκνπ 
Αγίαο Παξαζθεπήο ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 6AEOV6Y-K3X. 

17. Σελ κε αξηζκό πξση. 43500/12-12-2017 βεβαίσζε πίζησζεο ηεο 
Γηεύζπλζεο  Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ – 
Πξνϋπνινγηζκνύ.  

18. Σελ κε αξηζκό  570/2017 (ΑΓΑ:Ω5ΞΚΩ6Τ-5ΨΜ) απόθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε από 95/2017  
κειέηε  νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2017» 

  
 
Άξζξν 2ν   Γεληθά ηνηρεία 

 
 Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ επηζπλαπηόκελε Μειέηε κε 
αξηζκό   95/17 ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 





 
Άξζξν 2ν    Ηκεξνκελία Δηαγωληζκνύ 
 
 Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο Αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
(Δ.Γ.) ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην ηζόγεην, επί 
ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνύ Τςειάληνπ, ζηελ Αγία 
Παξαζθεπή, ηελ εκέξα Σξίηε 09-01-2018 θαη από ώξα 10:00 (έλαξμε) κέρξη 
10:30  (ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξώλ) εθηόο θαη αλ ε επίδνζε ησλ 
πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά από ηελ ώξα απηή. 
Σαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο αιιά πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζηελ 
έδξα ηνπ Γήκνπ – κε επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο- από ηελ πξνεγνύκελε 
(εξγάζηκε) εκέξα θαη ώξα κέρξη 14:00. 
 
 
Άξζξν 3ν   Δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 

 
ηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί νη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ 

Ν.4412/16, πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο απόδεημε 
εγγξαθήο ζε νηθείν επηκειεηήξην.  
 
 
Άξζξν 4ν   Παξαιαβή Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο - ηεπρώλ 
 

Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί από ηνπο 
δηαγσληδόκελνπο θαη ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ, δηαηίζεληαη από ην γξαθείν 
Πξνκεζεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ – Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηώλ 
(1νο όξνθνο) ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο,, Λ. Μεζνγείσλ 415-417, 
πιεξνθνξίεο ζηα ηει.213-2004 559 . Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
αλαδεηήζνπλ ηα ηεύρε θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηε δηεύζπλζε: 

http://www.agiaparaskevi.gr/ΔθεκεξίδαΤπεξεζίαο/Πξνθεξύμεηο/tabid/15
6/Default.aspx   
  
ηα νπνία ζα αλαξηεζνύλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο. 
 
 
Άξζξν 5: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
δηαγωληζκό – Σξόπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο   
 
5.1  Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό, νη 
ελδηαθεξόκελνη θαηαζέηνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ (Δ.Γ.), κέζα ζηελ 
πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 2, ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνύζαο.  
 

Οη θάθεινη ππνβάιινληαη είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ νηθεία 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Αξρή πνπ 
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηνπ 
Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ηεο παξ. 6.1 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο παξνύζαο. 
 

http://www.agiaparaskevi.gr/������������������/�����������/tabid/156/Default.aspx
http://www.agiaparaskevi.gr/������������������/�����������/tabid/156/Default.aspx




5.2  ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξωηόθνιιν, νη θάθεινη Πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθόζνλ ζπλνδεύνληαη 
από αίηεζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ θαη έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηόθνιιν 
ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ηνπ 
δηαγσληζκνύ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο.   
ηελ πεξίπησζε απηή, ζην εμωηεξηθό κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη ηα 
αθόινπζα: 
Πξνο: Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο  
Λεσθ. Μεζνγείσλ 415-417 – 153 43  
Πξόεδξν Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ηνλ Πξόρεηξν Γηαγσληζκό:  
«ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2017».  
 
5.3  Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκό δελ θέξεη επζύλε γηα ηπρόλ 
ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξώλ, πνπ απνζηέιινληαη 
ηαρπδξνκηθά, νύηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Η εκεξνκελία 
ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Γελ ζα παξαιεθζνύλ 
θάθεινη ή άιια έγγξαθα από νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα, αθόκα θη 
αλ ε Τπεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκό δελ θέξεη επζύλε γηα 
ηπρόλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξώλ, πνπ θαηαηίζεληαη ζην 
πξσηόθνιιν, νύηε γηα ηελ αλαγξαθόκελε ώξα παξαιαβήο από ην 
πξσηόθνιιν.  

Πξνζθνξέο εθπξόζεζκεο θαηαγξάθνληαη από ηελ επηηξνπή κε ηελ 
αθξηβή ώξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαη 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ. Οη ελ ιόγσ 
πξνζθνξέο δελ αλνίγνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν, σο 
εθπξόζεζκεο θαη απαξάδεθηεο. 
 
 
Άξζξν 6ν    Πξνζθνξέο - Δηθαηνινγεηηθά 
 

Ο Πξόρεηξνο Μεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/16, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη από ηνπο ίδηνπο 
απηνπξνζώπσο κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο ή ηνπο λόκηκνπο 
εθπξνζώπνπο όηαλ πξόθεηηαη γηα εηαηξίεο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο. 

 Η πξνζθνξά ζα είλαη έγγξαθε, ζηελ Διιεληθή θαη κόλν γιώζζα. 
 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε θιεηζηό θάθειν, πνπ ζα 

απεπζύλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, κε έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
2017», ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ. 

 
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ πεξηιακβάλεη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ, θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη 
ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ:  
6.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο παξαδίδεηαη ζθξαγηζκέλνο 
θαη πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πεξηέρεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
κε ηε ζεηξά θαη αξηζκεκέλα αλά θύιιν, όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ,  
 





1. Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη έρεη ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο θαη όηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, όηη 
έιαβε γλώζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ θαη όηη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη 
ηελ ππεξεζία, εληόο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαζώο θαη όηη δελ έρεη 
απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο από δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ 
Ο.Σ.Α. 

2. Πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη από αξκόδηα αξρή όηη είλαη 
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο όινπο ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο 
ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ηνπ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 όπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο 
αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενύηαη ηελ θαηαβνιή 
εηζθνξώλ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, πεξί εγγξαθήο ζ’ απηό. 
5. Έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ησλ 

εθαξκνγώλ SINGULAR LOGIC θαη ΒΙ όηη επηηξέπεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο – επέκβαζεο επί ησλ 
εθαξκνγώλ. 

6. όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, κπνξεί λα αλαδεηεζεί 
απηεπάγγειηα από ηνλ Γήκν. 

7. όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 
πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ κεηά ηελ 
θαηαθύξσζε ζε απηόλ κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ (όπσο ηεο 
πεξ. 2 πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ). 

 
Α1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά όηη 

έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ δηθαίσκα εθπξνζώπεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνύ ή ηεο έλσζεο ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό. Όηαλ πξόθεηηαη γηα 
εηαηξία, απαηηείηαη πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα 
εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη όπνπ ζα 
νξίδεηαη όηη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα λα παξαδώζεη ηε πξνζθνξά είλαη ν 
θαηαζέησλ απηή. Αληίγξαθν ηεο απόθαζεο ηνπ Γ.. ππνβάιιεηαη πξσηόηππν 
θαη κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεύνληνο ηελ εηαηξία. 
Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο θαη 
ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, όπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεύσλ ηελ εηαηξία. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηνπ 
δηθαηώκαηνο εθπξνζώπεζεο, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πξηλ 
ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. 

 
6.1.1   Γηα λα ζεσξεζνύλ έγθπξα ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνύκελεο παξ. 
6.1 πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξώλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ 
πξνβιέπεηαη ρξόλνο (κεγαιύηεξνο ή κηθξόηεξνο ηνπ εμακήλνπ) ηζρύνο ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ, ζεσξνύληαη έγθπξα εθόζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο 
εληόο ησλ έμη (6) κελώλ, πνπ πξνεγνύληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξώλ.  





Δηδηθά νη ππεύζπλεο δειώζεηο θαη έλνξθεο βεβαηώζεηο, πνπ ηπρόλ 
πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ 
εκεξνκελία εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ κελόο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε. 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη α) νη Τπεύζπλεο Γειώζεηο ζε 
πξσηόηππν β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππν ή (θαη’ επηινγή ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ) ζε λόκηκα επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα (θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99 όπσο ηζρύεη). Αληί επηθύξσζεο ησλ 
θσηναληηγξάθσλ αξθεί ε ππνβνιή (καδί κε ηα θσηναληίγξαθα κέζα ζην 
θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ) ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο 
δηαγσληδόκελεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ όηη ηα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία είλαη 
θσηναληίγξαθα ηνπ πξσηνηύπνπ. Η ππεύζπλε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη 
επί πνηλή απαξαδέθηνπ έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ 
βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηα.  

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη από ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 
Πνιηηώλ (Κ.Δ.Π.) ζεσξνύληαη πξσηόηππα. Δηδηθά ην απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο 
ελεκεξόηεηαο ησλ ειιεληθώλ αξρώλ ππνβάιιεηαη ζε πξσηόηππν ή 
θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν από αξκόδην ππάιιειν ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην 
δηαγσληζκό. Σν ζεσξεκέλν θσηναληίγξαθν έρεη ηνλ ίδην ρξόλν ηζρύνο όπσο 
θαη ην πξσηόηππν (απόθ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Δ.Κ. 2134 Β, όπσο ηζρύεη). Απνδεηθηηθά 
θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ γίλνληαη δεθηά σο αθξηβή θσηναληίγξαθα.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ δελ 
επηθπξώλνπλ θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ δηαγσληδόκελσλ θαηά ή 
κεηά ηνλ δηαγσληζκό. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη λα είλαη ήδε επηθπξσκέλα κε λόκηκν ηξόπν, θαηά ηελ 
ππνβνιή ηνπ θαθέινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δελ 
λνείηαη επίδεημε θαη απόζπξζή ηνπο από ηνπο δηαγσληδόκελνπο. 

Δθόζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν όηη ν δηαγσληδόκελνο 
ππέβαιε ςεπδή δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ, πνπ 
δεηνύληαη ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, απνθιείεηαη. 
 
6.2 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηέρεη 
ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο.  
 

Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη 
απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα είλαη ζθξαγηζκέλνο, δειαδή 
θιεηζκέλνο κε ηξόπν, πνπ δελ κπνξεί λα αλνηρζεί, ρσξίο λα θαηαζηεί ηνύην 
αληηιεπηό. 
 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην 
ζύζηεκα ησλ έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ κε ζπκπιήξσζε ηνπ 
ηηκνινγίνπ πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ εξγνδόηε.  

Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κόλν κία νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά.  

Γελ πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
 
ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 





Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνύ γηα 
ην ζύλνιν ησλ άξζξσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 
 

Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ, από ην θπζηθό πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή από 
ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ελώζεσο ή ζπλεηαηξηζκνύ, 
θαη όιεο νη ζειίδεο κνλνγξάθνληαη από ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρόλ 
ιείπνπλ ζπκπιεξώλνληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ. Αθόκα θη αλ 
αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδόκελνο, ηα κνλνγξάθεη ε Δ.Γ.. Δπίζεο, 
εθόζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ 
πξνζθνξώλ ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ πξνζθεξόλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνύληαη ιόγνο 
απνθιεηζκνύ από ηνλ δηαγσληζκό. 
 

Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη θαη ζε αληίγξαθν 
κε αλαγξαθή «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». ε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ δύν 
εληύπσλ ηζρύεη ην πξσηόηππν έληππν. Πξσηόηππν έληππν είλαη απηό πνπ ζα 
θέξεη ηηο γλήζηεο ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθή ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ, θαηά ην 
άξζξν 4 ηεο παξνύζαο. 

 
Αλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ ππνβιεζνύλ ή δελ είλαη έγθπξα ή είλαη 

ειιηπή, ν δηαγσληδόκελνο απνθιείεηαη από ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, 
επηζηξέθεηαη δε ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
 
 
6.3 Άιινη όξνη: 

1. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ρσξίο θακηά αιιαγή ή 
αλαζεώξεζε, αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ 
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξώλ πςειόηεξσλ ηνπ ελδεηθηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ. 

 
 
Επηζεκαίλεηαη όηη:  
α. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή 
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα, ε 
δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη, 
κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη ηε δηόξζσζε απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη όηαλ 
ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δ.Γ.  
β. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
ζη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 
κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ 
αξκόδηνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ νξγάλνπ  
γ. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε 
ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  





δ. Δθόζνλ δηαπηζησζνύλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο πξνζθνξέο, νη αληίζηνηρνη 
ππνςήθηνη θαινύληαη, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ν κεηνδόηεο 
πξνθύπηεη θαηόπηλ θιήξσζεο κεηαμύ απηώλ. 
 
 
Άξζξν 7ν  Τπνγξαθή ηεο ζύκβαζεο - Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
 

Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, πάλησο 
όρη κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) θαη νύηε κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ από 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζύκβαζε, 
πξνζθνκίδνληαο, ηελ πξνβιεπόκελε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαζώο θαη ησλ 
πξσηόηππσλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνύζαο. ε 
πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο έζησ θαη ελόο από ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη 
πηζηνπνηεηηθά, θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία 
θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 
5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρωξίο ΦΠΑ.. 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα 
κεγαιύηεξνο θαηά δύν (2) κήλεο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν εθηέιεζεο πνπ 
νξίδεηαη παξαθάησ. Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη εθόζνλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
N.4412/16 

Αλ απηόο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη 
ηελ ζύκβαζε θεξύζζεηαη έθπηωηνο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/16. 
 
 
Άξζξν 8ν  Σξόπνο εθηειέζεωο 
 

Η θάζε ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην 
Αλαιπηηθό Σηκνιόγην θαη ηεο Γεληθήο θαη Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ ηεο 
Μειέηεο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην αξκόδην Σκήκα 
Πιεξνθνξηθήο γηα ηε θαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. 

Ο Γήκνο δύλαηαη λα κελ εθηειέζεη όιε ηελ πνζόηεηα ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, όπνπ ε αμία γηα ηε κε εθηειεζζείζα 
ππεξεζία δελ ζα ηηκνινγεζεί. 
 ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο 
επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν θπξώζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  . 
 
  
Άξζξν 10ν   : Πξνζεζκία εθηειέζεωο 
 

Η πξνζεζκία εθηειέζεσο θάζε ππεξεζίαο νξίδεηαη ζην Αλαιπηηθό 
Σηκνιόγην θαη ζηε Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ ηεο Μειέηεο.  
 ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο (ή ηεο 
παξάηαζεο πνπ ηπρόλ ζα δνζεί) ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/16. 
 
 
Άξζξν 11ν   : Παξαιαβή ππεξεζίαο 





 
 Η παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα θαηά λόκν 
Δπηηξνπή.  Ο αλάδνρνο  ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε θζνξά πνπ έρεη 
πξνθαιέζεη θαζώο θαη θάζε ππεξεζία πνπ ζα απνδεηρζεί ειιηπήο. ε 
πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ αλαδόρνπ, ζε ζπκκόξθσζε θαη απνθαηάζηαζε 
απηώλ, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα πξνβεί από κόλνο ηνπ ζηηο απνθαηαζηάζεηο ή 
επηζθεπέο κε δαπάλε ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ αλαδόρνπ. 
 
Άξζξν 12ν   : Επζύλεο Αλαδόρνπ 
 
 Γηα θάζε αηύρεκα ή δπζηύρεκα ζην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ή ζε 
ηξίηνπο ή νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ αλάδνρν, βαξύλεηαη 
απνθιεηζηηθά ν ίδηνο ν αλάδνρνο . 
 
Άξζξν 13ν   Εμνδα – θξαηήζεηο – εηζθνξέο 

 
Ο αλάδνρνο βαξύλεηαη κε ηα έμνδα ηεο ζύκβαζεο θαη κε θάζε είδνπο 

λόκηκεο θξαηήζεηο θαη θόξνπο. Ο Γήκνο επηβαξύλεηαη κόλν κε ηνλ Φ.Π.Α..  
 
Άξζξν 14ν   Πιεξωκέο 

 
Η πιεξσκή θάζε ππεξεζίαο ζα γίλεη ζε επξώ, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην Σηκνιόγην θαη ζηε Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 
ηεο Μειέηεο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/16, ηνπ 
Ν.3463/06 “Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο” θαη κεηαγελέζηεξσλ  

Γελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή. 
 
Άξζξν 15ν  Γεληθά - Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό 

 
Οη ιακβάλνληεο κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό ζεσξείηαη όηη έιαβαλ γλώζε ησλ 

όξσλ ηεο παξνύζεο θαη απνδέρζεθαλ απηνύο αλεπηθύιαθηα. 
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκό απνηειεί ηεθκήξην όηη ν 

δηαγσληδόκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ 
ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο 
πξνθεξπζζόκελεο ππεξεζίαο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο 
παξνύζεο θαη λα πξνκεζεπηνύλ ηα έληππα ηνπ δηαγσληζκνύ από ηνλ Γήκν 
όιεο νη εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνύ από ην γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο, κέρξη 
ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
 
 
Άξζξν 17ν Δηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
17.1 Η Δ.Γ. σο ην αξκόδην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνύ όξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδόηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη:  

α. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, όισλ ή κέξνο απηώλ, ηνπ 
δηαγσληζκνύ, θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο.  





β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, όισλ ή κέξνο απηώλ, ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, όηαλ 
ζπληξέρεη ιόγνο επείγνληνο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο Τπεξεζίαο.  

γ. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ 
επηβάιινπλ ηε καηαίσζε, όισλ ή κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

17.2 Αναπόζπαζηο ημήμα ηερ παπούζαρ αποηελεί ε Γενική και Ειδική 
Σςγγπαθή Υποσπεώζεων ηερ ςπ’ απ. 95/17 Μελέηερ, ηων όπων ηερ οποίαρ 
έσοςν λάβει γνώζε οι διαγωνιδόμενοι καηά ηε ζύνηαξε και ςποβολή ηερ 
πποζθοπάρ ηοςρ και ζςμθωνούν πλήπωρ με αςηούρ. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 570/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αγίαο 
Παξαζθεπήο.  

 

 
 

Αγία Παξαζθεπή,   18-12-2017 
 

Ο Γήκαξρνο 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΛΤΛΟ 
 
 




