
 
 
 
  
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παξαζθεπή  27/06/2019 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξηζ. Πξση.  18664 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ – ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
Πιεξνθνξίεο: Βαζίιεηνο Αξκπνπληψηεο 
Σει. 2132004559 
 
 
         ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 
     «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
      ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ, ΣΟ ΝΠΓΓ 
     «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ  
       ΠΑΡΑΚΔΤΗ», ΣΟ ΝΠΓΓ «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 
       ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΗΜΟΤ 
       ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΣΟ ΝΠΓΓ    
      «ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ    
      ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 

             

         CPV: 39830000-9, 39713431-3 39330000-4,                    
 39222100-4, 19640000-4 

     ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 64.945,47 €  (ΜΔ Φ.Π.Α.) 

        ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ :32/2019  

    
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ, ΣΟ ΝΠΓΓ «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ», ΣΟ ΝΠΓΓ «ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΣΟ ΝΠΓΓ «ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019» ε νπνία ζα γίλεη κε 

ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην επηινγήο 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο .  

Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δέθα (10) 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. 

http://www.agiaparaskevi.gr/




 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 10/07/2019 εκέξα Σεηάξηε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζην ηζφγεην, επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ Τςειάληνπ, 

ζηελ Αγία Παξαζθεπή. 

      Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο 

ηνπ θάζε θνξέα. Καη εηδηθφηεξα: 

 

 Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο : 15.6634.01 

 Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Αγίαο Παξαζθεπήο: 15.6634.01 

 Παηδηθνη ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο : 15.6634.01 

 Τπεξεζίεο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

α/α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦ

Η 
Κ.Α. CPV 

ΜΟΝ
ΑΓΑ 

ΜΔΣΡ
ΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(KG) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ(

€/KG) 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

1 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX102c
m 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 35.6635.03 

19640000-
4 KG 250 1,75 437,50 105,00 542,50 

2 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX90cm 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΚΙΣΡΙΝΟΤ 20.6635.03 

19640000-
4 KG 1500 1,75 2.625,00 630,00 3.255,00 

3 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX90cm 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΚΙΣΡΙΝΟΤ  45.6635.03 

19640000-
4 KG 750 1,75 1.312,50 315,00 1.627,50 

4 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX102c
m 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΜΑΤΡΟΤ 20.6635.03 

19640000-
4 KG 2050 1,75 3.587,50 861,00 4.448,50 

5 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 10.6634.04 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       1.612,35 386,96 1.999,31 

6 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 20.6634.04 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       4.836,12 1.160,67 5.996,79 





7 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 45.6634.04 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       4.250,70 1.020,17 5.270,87 

8 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 60.6634.09 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       160,12 38,43 198,55 

9 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 60.6634.10 

39830000-9, 
39713431-3, 
39330000-4, 
39222100-4       159,71 38,33 198,04 

10 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 60.6634.11 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       240,61 57,75 298,36 

Τ
ΝΟ
ΛΟ             19.222,11 4.613,31 23.835,42 

 

 

 Η ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζε 64.945,47 επξψ θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019,  

       Αλαιπηηθφηεξα ε πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο θαη ζα 

βαξχλεη αληίζηνηρα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ σο εμήο: 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
(ΟΜΑΓΑ Α) 
 

19.222,11€ 4.613,31 € 23.835,42 € 

ΠΑΙΓΙΚΟΙ 
ΣΑΘΜΟΙ 
ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ  
(ΟΜΑΓΑ B ) 
(ΠΑΙΓΑΠ) 
 

28.387,10 €  6.812,90 €  35.200,00€ 





ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 
ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟ 
ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
(ΠΑΟΓΑΠ) 
(ΟΜΑΓΑ Γ) 
 

3.995,90 € 959,02€ 4.954,92€ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΗ-
ΜΟΤΔΙΟ 
ΑΛΔΚΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ 
(ΟΜΑΓΑ Γ) 

770,27 € 184,86 € 955,13 € 

ΤΝΟΛΟ   64.945,47 € 

 
 

        Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ, είηε, κία (1) πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, είηε, 

επηκέξνπο πξνζθνξά ή πξνζθνξέο, αλά θνξέα πξνκήζεηαο (ΓΗΜΟ, ΠΑΟΓΑΠ, 

ΠΑΙΓΑΠ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα. 

          Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ηκήκαηνο 

Λνγηζηεξίνπ, Πξνυπνινγηζκνχ θαη Πξνκεζεηψλ,   κε βάζεη ηα αλσηέξσ ζπλέηαμε ηελ  

32/2019 κειέηε θαη ην ζρέδην Γηαθήξπμεο, ηα νπνία ηίζεληαη ππφςε ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο. 

   

 

 

Άπθπο 1ο 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ: 

 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο-

Δλίζρπζε  ηεο πκκεηνρήο– Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ  Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ -

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- 

Λνηπέο δηαηάμεηο  αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4469/2017 (ΦΔΚ Α’ 62 « Δμσδηθαζηηθφο          

κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  





 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) "Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ,  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ 

ΔΔ θαη   2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο    

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) -     

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».   

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο  

- Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ    

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

ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4013/2011 (Α' 204) «χζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο   Αξρήο Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ...», 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7-6-2010, η. Α'), "Νέα  

Αξρηηεθηνληθή ηεο  Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο" φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

     Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/8-6-2006, η. Α'), 

"Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ" (άξζξν 209), φπσο 

αλαδηαηππψζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ λ. 

3536/2007 (Φ.Δ.Κ. 42/23-2-2007, η. Α') "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη  ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο",  

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο  δηαηάμεηο" θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7θαη 13 

έσο 15, φπσο ηξνπνηεζήθε θαη ηζρχεη. 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία", 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΔΚ 1781/23-0-2017, 

η.Β'), «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

 Σελ απφ 12/12/12 (ΦΔΚ Α ́ 240) Πξάμε Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ  

θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 4111/2013 (ΦΔΚ Α 1́8) άξζξ. 4 «Αλάδεημε  

πξνκεζεπηψλ – ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ Ιδξπκάησλ & 

φισλ  ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Ιδξπκάησλ& 

ησλ λνκηθψλ Σνπο πξνζψπσλ , θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α’ θαη β’  

βαζκνχ». 





 Σν Ν.2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φ.Π.Α.» (ΦΔΚ 248/Α/07-11-2000), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Η. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Σελ ππ’ αξ. 11543/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Αλάδεημε    

πξνκεζεπηψλ - ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ ηδξπκάησλ θαη 

φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α’ θαη 

β ́ βαζκνχ» Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 , παξάγξαθν 5, ηεο Τ.Α. 

11389/1993 (ΦΔΚ Β'185 "Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο».  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011(ΦΔΚ 204/Α) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαζψο θαη 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 57654/2017 (ΦΔΚ 1781/Β/23-5-2017). 

 Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ 

Α). 

 Σεο αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-

2016):Έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο » (ΣΔΤΓ) 

ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ. 

 Σεο Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΗΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16. 

 H ππ’ αξηζ. 32/2019 Μειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηεξίνπ-Πξνυπνινγηζκνχ - Πξνκεζεηψλ  

 Tα κε αξ. ΑΓΑΜ: 19REQ004623320, 19REQ004982178, 19REQ005132985 

πξσηνγελή αηηήκαηα 

 Οη κε αξ. πξση.812/2019, 365/2019,1211/2019,17232/2019 Απφθαζε 

Αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:683ΠΟΛΘ1-Κ4Α,67ΘΓΟΛΘΒ-ΜΒ2, 

ΦΒΑΝΧ6Τ-17Υ θαη ΑΓΑΜ: 19REQ004626434, 19REQ0049990908, 

19REQ005132985 αληίζηνηρα) 





 Σεο κε αξηζκφ 90/2019 (ΑΓΑ:6Β8Ω6Τ-ΞΥΔ ) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο ππεξεζίαο, ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 2ν 

Αλαζέηνπζα αξρή 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: πλνπηηθφο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ:Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Λ. Μεζνγείσλ 415-417  Σ.Κ. 15343 Αγία Παξαζθεπή 

NUTS III: GR300 

ΑΦΜ: 090085626 

ΓΟΤ: Υνιαξγνχ 

Γηαδηθηπαθφο Σφπνο:  www.agiaparaskevi.gr 

Σειέθσλν: 2132004559,  

Fax: 2106003686 

Τπεχζπλνο : Αξκπνπληψηεο Βαζίιεηνο 

Δ-mail: v.arbouniotis@agiaparaskevi.gr 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 
Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

        
 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 παξνχζεο.  

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

        Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε 

λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε 

http://www.agiaparaskevi.gr/
mailto:v.arbouniotis@agiaparaskevi.gr




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. 

 

  

Άξζξν 4ν  

Αληηθείκελν Γηαθήξπμεο Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 
 

        Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ έηνο 2019», ζχκθσλα κε ηελ ππ.’ 

αξηζ. 32/2019 κειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηεξίνπ-Πξνυπνινγηζκνχ - Πξνκεζεηψλ, ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

       Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

ίδηνπο πφξνπο ησλ θνξέσλ. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν ζην 

πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο. 

       Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ 

λα ππνβάιινπλ, είηε, κία (1) πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο παξαπάλσ 

πξνκήζεηαο, είηε, επηκέξνπο πξνζθνξά ή πξνζθνξέο, αλά θνξέα 

πξνκήζεηαο (ΓΗΜΟ, ΠΑΟΓΑΠ, ΠΑΙΓΑΠ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα. 

     Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε 

64.945,47 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηελ 

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζα 

βαξχλεη ηνπο Κ.Α.: Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζίαο ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ θάζε θνξέα. Καη εηδηθφηεξα: 

 Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο : 15.6634.01 

 Πνιηηηζηηθφο Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Αγίαο Παξαζθεπήο: 15.6634.01 

 Παηδηθνη ηαζκνί Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο : 15.6634.01 

 Τπεξεζίεο Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α/α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦ

Η 
Κ.Α. CPV 

ΜΟΝ
ΑΓΑ 

ΜΔΣΡ
ΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(KG) 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ(

€/KG) 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΟ 

1 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX102c
m 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 35.6635.03 

19640000-
4 KG 250 1,75 437,50 105,00 542,50 





2 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX90cm 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΚΙΣΡΙΝΟΤ 20.6635.03 

19640000-
4 KG 1500 1,75 2.625,00 630,00 3.255,00 

3 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX90cm 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΚΙΣΡΙΝΟΤ  45.6635.03 

19640000-
4 KG 750 1,75 1.312,50 315,00 1.627,50 

4 

ΑΚΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΣΩΝ 
48cmX102c
m 
ΥΡΩΜΑΣΟ 
ΜΑΤΡΟΤ 20.6635.03 

19640000-
4 KG 2050 1,75 3.587,50 861,00 4.448,50 

5 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 10.6634.04 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       1.612,35 386,96 1.999,31 

6 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 20.6634.04 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       4.836,12 1.160,67 5.996,79 

7 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 45.6634.04 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       4.250,70 1.020,17 5.270,87 

8 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 60.6634.09 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       160,12 38,43 198,55 

9 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 60.6634.10 

39830000-9, 
39713431-3, 
39330000-4, 
39222100-4       159,71 38,33 198,04 

10 

ΔΙΓΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣ
ΗΣΑ ΚΑΙ 
ΔΤΠΡΔΠΙΜ
ΟΤ 60.6634.11 

39830000-
9, 
39713431-
3, 
39330000-
4, 
39222100-
4       240,61 57,75 298,36 

Τ
ΝΟ
ΛΟ             19.222,11 4.613,31 23.835,42 





 

 

 Η ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζε 64.945,47 επξψ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019       Καλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

    Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ θαη πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία καο ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ πξνζθνξψλ. 

         Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, 

ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ 

ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο.  

     Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ 

Πξνζθνξψλ απφ ηνπο Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο 

βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο 

δαπάλεο.  

      Η δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ 

άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην 

γλσξίζνπλ εγγξάθσο  Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο 

θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε 

πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

 

Άξζξν 5ν 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Σεηάξηε  ζηηο 10/07/2019 θαη απφ ψξα (ιήμε 

παξάδνζεο πξνζθνξψλ), εθηφο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ 

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

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζην ηζφγεην, επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ 

Τςειάληνπ, ζηελ Αγία Παξαζθεπή. Σαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη 

δεθηέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ θζάζεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ κε 





θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν θαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο, απφ ηελ 

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

απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο  

(απεξγία, θαηάιεςε θιπ), ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ ίδηα κέξα θαη 

ψξα ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη ζηνλ ίδην ρψξν. 

Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ 

ζην  Γήκν  έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 

     Άξζξν 6ν  

Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο-γιώζζα δηαδηθαζίαο 

 

       Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

       Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ λα 

ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνία ν 

πξνζθέξσλ αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

πξόθεηηαη λα παξαζηαζεί εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ, ε 

αλσηέξσ αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία απηνύ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν εθάζηνηε 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο νθείιεη θαηά ην ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνύ πνπ ζα παξεπξεζεί λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ 

επηηξνπή παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  

   Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο ζε 

θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.  

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, 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, δχλαηαη 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. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά 

ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

   Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε 

πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε 

ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο 

ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 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 επηθπξσκέλα1,  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 53 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. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη 

                                                 
 





απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ 

Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

   «Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.». 

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

ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

   Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο), ζηov  oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:      

 

 

α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

Β. Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ. Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

δ Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο                                      

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :  

α. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

(αξ.93 ηνπ Ν.4412/16).  

β. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ 

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

αλαιπηηθά ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Ν.4412/16). 

γ. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο (αξ.95 ηνπ Ν.4412/16) . 

Οη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ 

 

 

Άξζξν 7ν 

Σεύρε δηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ζηνηρεία 

 





1. Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ή έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά 

ηζρχνο είλαη ηα αθφινπζα:  

 Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

 Η Σερληθή Έθζεζε - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

 Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

 Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

2. Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζ' απηήλ, κε 

ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 Η δηαθήξπμε. 

 Η ππ’ αξηζ. 32/2019 Μειέηε 

 Η Σερληθή Έθζεζε - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

 Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

 Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Η Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ηα πιήξε ηερληθά θαη 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 

 

Άξζξν 8ν 

Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή 

δηεπθξηλίζεσλ επί όξσλ δηαθήξπμεο 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://www.agiaparaskevi.gr.- 

εθεκεξίδα ππεξεζίαο – πξνθεξχμεηο. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Λ. Μεζνγείσλ 415-417, 

Αγία Παξαζθεπή Σ.Κ. 153 43,Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, Σειέθσλν:213 2004 

558-9, Fax: 210 6003686, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 9ν 

Λόγνη Απνθιεηζκνύ 

 

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

73 ηνπ Ν.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ 

http://www.agiaparaskevi.gr.-/




ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε  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),  

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 Οξίδνληαη 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, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 

αα)ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ)ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά  ηνλ Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ  

δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  

β) Μπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα 

εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο 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 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 





(Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη 

ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ. 

3. Δπίζεο απνθιείνληαη: 

 α) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 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. 4412/16,  

β) Τπνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) Τπνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  

δ) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

ε) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ 

θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε 

ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16, 

 ζη) Τπνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 

απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο 





απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα 

παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

δ) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.  

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη 

φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά 

ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, 

    
Άξζξν 10ν 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1. Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) 

δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο , πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην  Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεύζπλεο 

Γήισζεο(Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-

2016),  πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ζπκπιεξψλεηαη     ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  νη 

ζρεηηθέο  πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά 

πεδία ηνπ. Σν αλσηέξσ Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεύζπλεο  

Γήισζεο(Σ.Δ.Τ.Γ)ππνγξάθεηαη   θαη  ππνβάιιεηαη απφ ηνπο  ππνςήθηνπο  

αθνχ ζπκπιεξσζεί. 

2. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ  Σ.Δ.Τ.Γ είλαη δπλαηή κε   κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ θαη όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  δελ βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο  

 Ωο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ 





νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

      

 

Άξζξν 11ν   

  Πεξηερόκελν θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο 

 

      ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηε ζπκθσλία ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα . 

     ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδεηαη ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ην θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο 

ελδείμεηο. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη 

ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

. 

Άξζξν 12ν   

  Πεξηερόκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

       Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ    κε 

ζπκπιήξσζε  απφ  ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ  εληχπσλ  ησλ   νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ  νκάδσλ. 

 Η ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα. 

       Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 

(λφκηκεο θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

       ην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ κφλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

       ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

      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  

γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

     ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε 

«ΓΧΡΔΑΝ».  





      Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε 

έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.  

      Υξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην δηάζηεκα 120 εκεξώλ  

από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζην παξόληα 

δηαγσληζκό. «ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ 

πξνζθνξώλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δύλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, εθόζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ 

πζηέξσλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε όρη.»  

      Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.  

    Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο.  

    Η νηθνλνκηθή επηηξνπή  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ 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 αξ.88 ηνπ λ.4412/16. 

 

. Άξζξν 13ν  

Αποζθπάγιζη και Αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών - ανάδειξη 

πποζυπινού ανάδοσος 

 

 1.Η απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην 

ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), 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 .  

2.Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξoζθoξψv ηελ εκεξoκεvία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε.  

3. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη 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, 

κovoγξάθovηαη 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).  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

 Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  

 Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απoζθξαγίδovηαη, 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 α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ 

ππνβιεζέλησλ απηψλ 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. 

 Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε 

πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξεζηψλ) κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ 

πξνκεζεπηψλ (ή ησλ παξνρψλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο 

απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 





θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 

4412/16). 

     Άξζξν 14ν 

Δρεκύζεηα - πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 

 

1. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ 

θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

2. 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. 

3. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη 

ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. 

4. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Γ. 28/2015. Δηδηθφηεξα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ 

γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Χο 

δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

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

απαληήζεηο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 

5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ 

γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ, ε νπνία 

εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. Σν δηθαίσκα δελ 

πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή 

νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:  

α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο ή  





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

βιάςεη ην πξσηφηππν. Η ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ 

αηηνχληα. 

Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο 

ηπρφλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

6. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη 

ζηνλ αηηνχληα ηα δεηνχκελα έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε 

ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. 

Άξζξν 15ν 

Πξνζθεξόκελε ηηκή 

 

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

επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη  ζε επξψ αξηζκεηηθά. 

2. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ 

αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

4. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

 

 

Άξζξν 16ν 

Δικαιολογηηικά Καηακύπυζηρ 

 

 Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ 

απφθαζε, ε   Αλαζέηνπζα Αξρή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) ηνπ θνηλνπνηεί 

έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 

αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 ηνπ 

Ν. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016. Σα δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

α. ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ: 





(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο 

βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :  

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο 

θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

αα)ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ)ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά  ηνλ Γηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

 πκβνπιίνπ  

 δδ)ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε 

 ησλ  πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 (2) Πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από  ηελ 

 ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ  πηψρεπζε, 

 δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εηδηθήο  εθθαζάξηζεο ε 

 δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από  εθθαζαξηζηή ε από 

 δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία  πησρεπηηθνύ 

 ζπκβηβαζκνύ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο  ηνπο 

 δξαζηεξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

 πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

 λφκνπ  

 (3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ 

 ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο 

 εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 

 αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 

 επηθνπξηθήο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπο ,άιισο ,ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο 

,λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 





 (4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρεη εθδνζεί  έσο 

 ηξηάληα (30) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, 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. 

 (5)  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο σο αθνινύζσο : 

α. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία  

΄θαζψο   θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) Σα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο  

α. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, 

απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε 

ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

β.1)Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο 

(ΑΔ) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΠΔ) : 

α) Σν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή 

ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

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. 

Β.2) Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο 

(ΟΔ ή ΔΔ  ε Ι.Κ.Δ)       

α) Σν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

απηνχ, θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

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

Παξαζηαηηθά  εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ  πξνζώπσλ  σο αθνινύζσο : 

 Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), 

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

ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ 





ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

 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. ε Ι.Κ.Δ)  

γ. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

εκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

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 ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 

έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή 

εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο 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. 

Σα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ζπλνδεύνληαη κε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε 

δ. ΓΙΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ: 

(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. ΓΙΑ ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε 

(7)Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  

πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» 

Μέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθφ 

ΔΠΔ  κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήιώζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 





θνξέα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ρσξίο 

λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο 

ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο 

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

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ,αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά 

έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, 

απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  θαη ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 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, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ   θαη 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη 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  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  





Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα 

θξηηήξηα ε δηαδηθαζία καηαηώλεηαη. 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν ( επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο ) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 103 Ν.4412/16  θαη ηε δηαβίβαζε 

ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 

5 ηνπ άξζξνπ 103 Ν.4412/16  είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη 

κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .Όζνη δελ έρνπλ 

απνθιεηζζεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο 

δηαηάμεηο Ν. 4412/16 . 

 

Άξζξν 17ν 

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

  ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ε παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ε απφ 

ηελ ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο .Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζµία πνπ εθηείλεηαη µέρξη ην ήµηζπ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ ηε δεµνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ ε 

ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, µέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ». 

   Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

απνθαζίδεη, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία µπνξεί λα γίλεη 

θαη µε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα µε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ 

πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε 

αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ 

αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

   Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε 

ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξάβνινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην 





έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 

απηφ απνηειεί δεµφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή µκεξηθψο δεθηή απφ ην 

απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

  Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

  Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989  

  Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο.  

Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ 

πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή 

πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

  Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»  

 

Άξζξν 18ν 

Σύνατη Σςμθυνηηικού 

 

    Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 

Ν.4412/16 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο 

θαηαθύξσζεο, πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο. 

       ρέδην ζπκθσλεηηθνχ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην 

Παξάξηεκα «Γ΄» απηήο. Η Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηελ νπνία 





ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία έγηλε απνδεθηή κε ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ απηφλ. Γελ ρσξεί 

δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ 

δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

         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 

ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο προζθέρονηες δεν προζέλθει για ηην 

σπογραθή ηοσ ζσμθωνηηικού, η διαδικαζία ανάθεζης μαηαιώνεηαι. 

 

           Άξζξν 19ν 

                Γηάξθεηα ζύκβαζεο Σξόπνο εθηέιεζεο 

 

1.  Ο θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα εηδψλ κέζα 

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

2. Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 32/2019 Μειέηε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ – Πξνκεζεηψλ θαη 

Λνγηζηεξίνπ  ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Η παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, σο νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

 

Άξζξν 20ν 

Εκηέλεζη ηηρ Σύμβαζηρ 

 

        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 επηβάιιεηαη 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 αξ.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 ππφ πξνκήζεηα είδε, 

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. 

 

Άξζξν 21ν  

Τπόπορ Πληπυμήρ – Κπαηήζειρ 

 

       Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ 

νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα.       

 Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Σηκνιφγην Πψιεζεο ππέξ ηεο Τπεξεζίαο. 

β) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Λνηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

 Η εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ 

ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 

εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α. 

β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 

ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 





ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

36 ηνπ λ. 4412/ 

 

     Άξζξν 22ν   

               Κήπςξη Ανάδοσος Έκπηυηος – 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 δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη 

εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα  ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 

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 λ.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 (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

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

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( 

ήηνη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ 

απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 

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

 

 

 

 

 





Άξζξν 23ν 

   Μονομεπήρ Λύζη ηηρ Σύμβαζηρ 

 

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην 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. 

 

Άξζξν 24ν 

Δγγπήζεηο 

  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά «ή 

ρξεκαηνδνηηθά»  «ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 

(Α΄13)»  πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ 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. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.    

  ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη 

εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ 

εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€). 

 

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο : 

  Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. (άξζξν 72 

ηνπ Ν.4412/16). 





  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 Φ.Π.Α.. 

  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 

πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, 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. 

  Η εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, 

ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Καηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16. 

Άξζξν 25ν 

Διοικηηικέρ Πποζθςγέρ  καηά ηη Διαδικαζία Εκηέλεζηρ ηυν 

Σςμβάζευν 

 

        Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 

220, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή 

γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Η 

εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.     

   Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ 

αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη 

απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.». 





   

      Άξζξν 26ν 

        Διαδικαζία Επίλςζηρ Διαθόπυν 

 

  Η  παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ννκνζεζία θαη 

θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε 

νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην Ννκό  αξκόδηα 

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. 

 

Άξζξν 27ν 

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε ζύκβαζεο 

 

1. Η παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη 

ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα 

θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-221 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Η παξαιαβή ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο 

δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 

αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 

ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 

λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 





5. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

θάζε  αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε 

έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα 

κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή 

παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Η 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε 

φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή 

επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

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

είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο 

εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

7. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή θαη ηα 

παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 28ν 

Παξαθνινύζεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

1. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσο θαη ε δηνίθεζε 

απηψλ  δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ή δηαθνξεηηθά απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ. Η παξαπάλσ ππεξεζία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο 





άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Σν αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ λα 

νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ σο επφπηε κε θαζήθνληα 

εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, κπνξεί λα 

νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη 

επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θάζε ζχκβαζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

3. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο 

ησλ αλαδφρσλ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε, ν 

Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη 

εληνιέο πξνο ηνπο αλάδνρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζήο 

ηνπο. 

 

Άξζξν 29ν 

Λοιπέρ Διαηάξειρ 

1. Η Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο 

δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  

2. 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  

3. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο 

ηνπ Γήκνπ  

4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή 

αμηνιφγεζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε 

δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπο. Η θαηάζεζε δείγκαηνο 

(εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα 

πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε 

ε επηηξνπή ζα απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο 

θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 

 

Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Ν 4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 





Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 90/2019 Απφθαζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 
      Αγία Παξαζθεπή  27/06/2019 
           
        
       Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
                                                                    
 
         ΙΧΑΝΝΗ Δ. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 
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