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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ                                  

ΝΟΜΟ   ΜΑΓΝΗΙΑ                                               

ΓΗΜΟ    ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ          
                                               
                                                                                        

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ΄ αξηζ. 11
εο

 / 2018 Έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ. 
 

                                                                                                  

Αξηζ. Απφθαζεο   52/2018 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ: <<Έγθξηζε φξσλ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ έηνπο 2018.>> 

 
 

ην Βειεζηίλν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 16
ε
 ηνπ κελφο Απξηιίνπ έηνπο 

2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 π.κ. ζπλήιζε ζε Έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 2874/13-04-2018 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνο ηα κέιε ηεο. 
 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ 7 κειψλ  
βξέζεθαλ παξφληα  ηα 4 κέιε, ήηνη: 
 

       ΠΑΡΟΝΣΔ                                                              ΑΠΟΝΣΔ 

1. Ναζίθαο Γεκήηξηνο, Πξφεδξνο              Παπατσάλλνπ Ισάλλεο, κέινο 

2. Μπαηδηάθαο Αζαλάζηνο, 

αλαπιεξσκαηηθφ  κέινο (παξεπξέζεθε 

ιφγσ θσιχκαηνο  ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο 

θ. Πάζρνπ Υαξάιακπνπ) 

                Κνξψλαο Ισάλλεο, κέινο 

              Παπαξνχλαο Υξήζηνο, κέινο 
       Γελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα 

3. Γηαλλαθφο Δπάγγεινο, κέινο  

4. Παπατσάλλνπ Απφζηνινο, κέινο  

 
 ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ρήγα 
Φεξαίνπ Διεπζεξία Κνξψλα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ (άξζξν 97 Ν.3463/2006). 

 
 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 5

Ο
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ 

κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο φηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ  51/2018 Απφθαζή ηεο 
ελέθξηλε ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ έηνπο 2018, Π.Γ. 
30.000,00 € κε ην ΦΠΑ. Δπηπιένλ, ελέθξηλε ηελ 17/2018 Μειέηε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο θαη 
θαζφξηζε ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηεο. 
Καιείηαη, ινηπφλ, λα εγθξίλεη ηνπο φξνπο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

      
Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
 
Ζ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ  εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβε ππφςε ηεο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  
 
 

     Απνθαζίδεη Οκφθσλα 

 

 
Α) Θεσξεί θαηεπείγνπζα ηελ ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Β) Καζνξίδεη ηνπο εμήο φξνπο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ: 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ                                                                                            
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ                                                                                         ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ,  ΕΣΟΤ 2018΄΄. 

ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ                                                    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 30.000,00€ ΜΕ Υ.Π.Α. 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ                ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ              

& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                                           Κ.Α.  20-6662.03 
                                                                              CPV: 31681410-0 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ  

΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ    ΔΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΤ,  ΕΣΟΤ 2018΄΄ 
 

 
Ο  

ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ,  

έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/16 
2. Σνλ Γ.Κ.Κ. Ν.3463/2006. 
3. Σνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α΄ 87/7.6.2010) 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σν N. 4152/2013 (ΦΔΚ A’ 107/2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 
4093/2012, 4127/2013» , ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε΄: πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

7. Σελ απφθαζε Γ..  314 /2017 έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 (έγθξηζε 
κε ηελ αξηζ. Πξση. 43/2261 26-01-2018 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο Θεζζαιίαο) 

φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ν Κ.Α. 20- 6662.03 κε ηελ παξαθάησ πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 

30.000,00 €  
8. Σελ ππ’ αξηζ. 17/2018 Μειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Ζιεθηξνινγηθνχ 

Τιηθνχ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ ,Έηνπο 2018» 
9. Σελ ππ’ αξηζ. 8/2018 Πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
10.  Σελ ππ’ αξηζ. 12/2018 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζε πξφηαζεο   

 αλάιεςεο Τπνρξέσζεο θαη ςήθηζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ αληίζηνηρνπ Κ.Α. 
11.  Σελ ππ’ αξηζ.  51/2018 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηεο αλσηέξσ 

Πξνκήζεηαο θαη έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 17/2018 Μειέηεο ηεο Πξνκήζεηαο. 
 
 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ  Ο Τ Μ Δ 
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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ, ΔΣΟΤ 2018», κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηηκήο, κεηαμχ φζσλ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.                                                           

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 30.000,00 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 
(Κ.Α. 20-6662.03). 
 Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ δηαθήξπμε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα λα θαιπθζνχλ αλάγθεο  
πληήξεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ, ησλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ θαη Γηαθφξσλ Ζιεθηξνινγηθψλ 
Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο 
εηδηθφηεξα πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’αξηζ. 17/2018 Μειέηε  ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

Σπρφλ έθπησζε πνπ ζα επηηεπρζεί ζα απνξξνθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία κέζσ ηεο 

αγνξάο πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ, κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Τπεξεζίαο. 
 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν – Βειεζηίλν ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

(Σαρ. Γ/λζε: Πεδφδξνκνο Ρήγα Φεξαίνπ 66 , 37500 – Βειεζηίλν ) ηελ 08/ 05/2018, εκέξα 

Σξίηε.  Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10.00 π.κ θαη ψξα ιήμεο ε 10.30 
π.κ., θαηά ηελ νπνίαλ ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία 
ηεο απνζθξάγηζεο 
Δάλ ν δηαγσληζκφο δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα δηεμαρζεί ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε 
εκεξνκελία ζα επαλαιεθζεί ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα θαη ηελ ίδηα ψξα. 
Μεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ 
εηδψλ. 

Σπρφλ έθπησζε πνπ ζα επηηεπρζεί ζα απνξξνθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία κέζσ ηεο 

αγνξάο πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ, κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Τπεξεζίαο. 
 

Άπθπο 3 

 Δικαίωμα Σςμμεηοσήρ 

 
3.1 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε  
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε 

ην λφκν 2513 /1997, γηα ηα νπνία δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3.2 

θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 3.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 

Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 3.2 θαη 3.3 , απνηππψλνληαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (εθεμήο ΣΔΤΓ) , ην νπνίν απνηειεί Τπεχζπλε Γήισζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ  δεκφζηεο αξρέο 

ή ηξίηα κέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη α) ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη  

ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 παξ. 1 & παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη   β) πιεξνί  
ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 

Σν ΣΔΤΓ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

Άπθπο 1 

Πεπιγπαθή Ππομήθειαρ 

Άπθπο 2 

Τπόπορ, ηόπορ και σπόνορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού - Μειοδόηηρ 
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παξνχζαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’), ζπληάζεθε ζχκθσλα κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο 
ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη δηαηίζεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, κέζσ 
ηεο ηζηνζειίδαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε δχν κνξθέο αξρείνπ: 

 Αξρείν PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν (απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή), αλαξηεκέλν καδί 
κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

 Αξρείν doc (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή), αλαξηεκέλν επηθνπξηθά καδί κε ηα ινηπά 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
ην ζπκπιεξψζνπλ, λα ην ππνγξάςνπλ θαη ην ππνβάινπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 
έληππε κνξθή. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δελ κπνξεί, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ηππνπνηεκέλν 
έληππν ππεχζπλεο δήισζεο, ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην Σ.Δ.Τ.Γ. ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο. 
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ην Σ.Δ.Τ.Γ. ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
ηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. ππνγξάθεηαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν. 

 
3.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ: 

Α. Οη ππνςήθηνη φηαλ έρεη εηο βάξνο ηνπο εθδνζεί ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ 
πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα έλαλ απφ ηνπο 
ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο απηνί 
απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο): 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην Άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008 / 
841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ Σεο 24εο Οθησβξίνπ 2008 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο- 
πιαίζην 2008 /563 /ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 , γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000. 

 Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13 εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή 
απηνπξγίαο ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 
4 απηήο. 

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο , θαηά ην 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 ηελ λνκηκνπνίεζε 
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ε 
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008. 

 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, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ.4198 /2013 . 
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Οηθνλνκηθόο θνξέαο, ζην πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ ηεο παξνύζαο 
πεξίπησζεο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη όηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 
επαξθνύλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξόηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθόο ιόγνο 
απνθιεηζκνύ. Εάλ ηα ζηνηρεία θξηζνύλ επαξθή, ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
από ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο αμηνινγνύληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξόηεηα θαη ηηο ηδηαηηέξεο πεξηζηάζεηο ηνπ 
πνηληθνύ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηώκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνύλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ην ζθεπηηθό ηεο απόθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ έρεη 
απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απόθαζε, από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζύκβαζεο ή 
αλάζεζεο παξαρώξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηόηεηαο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνύ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη 
παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 
ειέγρνπ ζε απηφ. 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ην θπζηθφ πξφζσπν. 

Β. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ 

αθνξά: α) ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο 

ή 

β) ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ησλ ηειψλ, 
 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο φζν θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ, 
ζπκθψλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 
απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ. (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο). 

 

Δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο όηαλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξόζηηκσλ είηε 
ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
Επίζεο, δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, όηαλ ν απνθιεηζκόο, ζπκθώλα κε ηελ παξνύζα 
πεξίπησζε, ζα ήηαλ ζαθώο δπζαλάινγνο, ηδίσο όηαλ κόλν κηθξά πνζά ησλ θόξσλ ή ησλ 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
ελεκεξώζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζό πνπ νθείιεηαη ιόγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ  
ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξόλν θαηά ηνλ 
νπνίν δελ είρε ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζπκθώλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
 

 

3.3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Σα θξηηήξηα επηινγήο (πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο), έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζην Μέξνο IV 
ηνπ ΣΔΤΓ είλαη ηα θάησζη: 
Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο – 
κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 
Ν. 4412/2016. 
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3.4 ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα 
άξζξα  3.2  &  3.3 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 2, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 8 , θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο. 
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη 
ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ Α & Β ηνπ άξζξνπ 3.2 ή φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 
απηφο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 3.3 . Ωο απνδεηθηηθά κέζα απηψλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο 

 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 
θαη ζηνηρεία: 

 

4.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016), 
ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα θαηά ηα κέξε ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV & VI. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’). 

 

4.2 Σερληθή πξνζθνξά ζε ππνθάθειν , ζπληεηαγκέλε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ 
αξηζ. 17/2018 Μειέηεο. Μέζα ζηνλ ππνθάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ζα πεξηέρνληαη: 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ φπσο απηέο δηαηππψλνληαη 
απφ ηα prospectus ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ή θσηνγξαθίεο ησλ εηδψλ πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ είδνπο θαη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ, θαη’ειάρηζηνλ γηα ηνπο δεηνχκελνπο ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά 
νδνθσηηζκνχ. 
 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α'75) κε ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή, ζηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζα δειψλεη φηη έιαβε 
γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο , ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ, ησλ φξσλ ηεο 
γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ’ αξηζ. 17/2018 Μειέηεο θαη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα. Σα πξνζθεξφκελα είδε είλαη θαη’ ειάρηζην ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο 
 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ή ηερληθά θπιιάδηα ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο 

πξνζθεξφκελνπο ιακπηήξεο-θσηηζηηθά νδνθσηηζκνχ ζηα ειιεληθά ή ηα αγγιηθά 
(δχλαηαη λα πξνζθνκηζηεί γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο απφζπαζκα θαηαιφγνπ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο) 
 Αλαθνξά γηα ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαζψο θαη 
αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα θξηζνχλ ειαηησκαηηθά. 
 πκπιεξσκέλν πιήξσο ηνλ πίλαθα πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ ( ην πξφηππν έληππν 
επηζπλάπηεηαη ζηε Μειέηε ) . 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 (Α'75) κε ζεψξεζε γλεζίνπ 
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή, ζηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ ζα δειψλεη φηη φια ηα 
πξνζθεξφκελα πξντφληα θέξνπλ έλδεημε CE φπνπ απηφ απαηηείηαη. 
 Πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2008 ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο γηα ηνπο 
πξνζθεξφκελνπο ιακπηήξεο. 
 Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηα δεηνχκελα δείγκαηα 
πνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ 
δεηγκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σα δείγκαηα ζα θαηαηίζεληαη ην αξγφηεξν κέρξη (2) 

εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ                                 

04 /05/2018, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ζα 
επηζπλάπηεηαη απαξαίηεηα ζην θάθειν πξνζθνξάο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  

 
 
 

Άπθπο 4 

Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
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Σα   δείγκαηα  ζα  αθνξνχλ ηα αθφινπζα είδε (α/α πίλαθα πξνυπνινγηζκνχ 

πξνζθνξάο ) : 

1 ΛΑΜΠΣΖΡΔ LED 15 W,  E27 / 170-250 V 

(δείγκα) 

2 ΛΑΜΠΔ HQI 150 W , RX 7s-24 4200K (δχν άθξσλ) 

3 ΛΑΜΠΔ 250 W HQI (δείγκα) 

4 ΛΑΜΠΔ 400 W HQI (δείγκα) 

5 ΛΑΜΠΣΖΡΔ Na (ΝΑΣΡΗΟΤ) 150 W,  Δ40 

ΑΥΛΑΓΩΣΔ (δείγκα) 

6 ΛΑΜΠΣΖΡΔ Na (ΝΑΣΡΗΟΤ) 250 W, Δ40 

ΑΥΛΑΓΩΣΔ (δείγκα) 

7 ΛΑΜΠΔ Hg ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ 250 W , Δ40 ΑΥΛΑΓΩΣΔ (δείγκα) 

 

 

Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

(εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα δεηνχκελα ISO πνπ κπνξεί λα πξνζθνκηζηνχλ 

θαη ζηελ αγγιηθή, γαιιηθή ή γεξκαληθή γιψζζα) 
 

 

Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, πάλσ ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη επθξηλψο νη αθφινπζεο ελδείμεηο : 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα 

 Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 
α) To δηθαηνινγεηηθφ κε α/α 4.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο . 

β) Ξερσξηζηφ ππνθάθειν, εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν 
νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (α/α  4.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο ).  
Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ 
θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 
γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν, εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, κε ηελ έλδεημε 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη απνθιεηζηηθά ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
ζπκπιεξσκέλε ζην έληππν Σηκνιφγην Πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε Μειέηε , 
ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα 

είλαη ζε επξψ, ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ρσξηζηά ζα αλαγξάθεηαη ην 
πνζνζηφ ΦΠΑ, ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ 
παξάδνζε ησλ εηδψλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα, ρσξίο φξνπο αλαπξνζαξκνγήο, άιισο ζα απνξξηθζεί σο 
απαξάδεθηε. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη 
δηνξζψζεηο. 

 
Οη σο άλσ μερσξηζηνί ππνθάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
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Οη δηαγσληδφκελνη ζα είλαη απνιχησο ππεχζπλνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ινηπά ζηνηρεία 
(νηθνλνκηθά, ηερληθά) ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Σα ζηνηρεία απηά ζα είλαη απνιχησο δεζκεπηηθά 
γηα απηνχο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη , επί πνηλή απνθιεηζκνχ , λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, γηα  

ηε ζπλνιηθή πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα φισλ ησλ εηδψλ θαη φρη γηα επί κέξνπο είδε. Οη 

πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα 

(60) εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηελ ππεξεζία 

πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ , Γ/λζε  Πεδφδξνκνο Ρήγα Φεξαίνπ 66 - Σ.Κ. 

37500- Βειεζηίλν, κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ' επζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απφ 
ψξα 10.00 π.κ π.κ. κέρξη 10.30 π.κ, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, σο ψξα ιήμεο 
παξαιαβήο πξνζθνξψλ . 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

6.1 Γηα  ηελ  θαιή  εθηέιεζε  ησλ  φξσλ  ηεο  ζχκβαζεο,  νη  πξνκεζεπηέο πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζέηνπλ «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο 
θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.  Ζ εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη 
ζην ζχλνιν ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

6.2 Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.1 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 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. 
6.3 Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 
ππεξεζηψλ), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε 
επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε 
πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ  
ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 
ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 
6.4 Γηεπθξηλίδεηαη φηη γίλεηαη δεθηφ Γξακκάηην ζχζηαζεο Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζπληαγκέλν ζην πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σ.Π.&Γ. γηα 
δηαγσληζκνχο Γεκνζίνπ. 

Άπθπο 6  

Εγγύηζη Καλήρ Εκηέλεζηρ 

ΑΔΑ: Ψ1ΣΥΩ19-ΨΤΚ



7 
 

 7 

6.5 Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο. 
6.6 Σα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο. 

 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλεδξηάδεη ηελ νξηζκέλε απφ ην άξζξν 2 ψξα θαη 
παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
πνπ παξεπξίζθνληαη θαη θαηαζέηνπλ απηέο νη ίδηνη. 
Όηαλ παξέιζεη ε ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 2, θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ 
πξνζθνξψλ. Απαγνξεχεηαη δε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε παξαιαβή πξνζθνξάο κεηά ην πέξαο 
ηνπ ελ ιφγσ ρξφλνπ. 

 

Μεηά ηε ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ζπλερίδεηαη δεκφζηα 
θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη 
δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία 
θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21ηνπ Ν.4412 /2016 
πεξί ερεκχζεηαο. 

 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή 
θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, 
αιιάκνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν 
ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 
β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Μειέηεο ηνπ Γήκνπ, φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ 

51/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην  
κέξνο ηεο παξνχζαο , θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ  γηα ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ  
θαη ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ,  
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 
απνζθξαγίδνληαη θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ . Ζ ζπλεδξίαζε γηα ηελ 
απνζθξάγηζε ησλ νηθ. πξνζθνξψλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε δηαθνξεηηθή εκέξα  
θαη ψξα , πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο κε πξφζθιεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α θαη β'  
νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζηνλ νπνίνλ 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο (10) δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ : 

 

α. Ωο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3.2.Α , 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016). 
Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: 

Άπθπο 7 

 Αποζθπάγιζη - Αξιολόγηζη 

Άπθπο 8 

Δικαιολογηηικά καηακύπωζηρ 
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- νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ), 
- νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ), 
- ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΔ), 
- ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 
- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα 
θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ 
νπνία δηέπνληαη. 
Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην 
νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86 ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ επηηξνπή 
ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα 
πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

β. Ωο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 3.2.Β, 

πηζηνπνηεηηθά ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ζε ηζρχ, φηη είλαη ελήκεξνη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 
πξέπεη λα ηζρχνπλ ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 2, φζν θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα 
κε ην παξφλ άξζξν 8. 

 
 

γ. Χο δηθαηνινγεηηθφ απφδεημεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 3.3, 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγξαθήο 
ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, θαηά ην έηνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

δ. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο εθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηε 
κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ (εηαηξείαο) : 
- Σα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ην 
ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν 
θαηαζηαηηθφ ή ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ., εάλ 
πξφθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ. 
- Σν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην πξσηνδηθείν ή λφκηκα επηθπξσκέλν 
θαζψο θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεσξεκέλεο ή επηθπξσκέλεο θαηά ηνλ ίδην 
ηξφπν, εάλ πξφθεηηαη γηα ΟΔ θαη ΔΔ. 
- Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο , εθφζνλ απηή είλαη 
Α.Δ. (κε εκεξνκελία πξνγελέζηεξεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο) κε ηελ νπνία: 
α) Δγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ 
β) Οξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κε εμνπζία λα ππνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηνπ 
δηαγσληζκνχ 

 

Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα φηη έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα 
ην ζθνπφ απηφ. 
Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα 
πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, 
πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε 
ηεο εηαηξείαο ζην δηαγσληζκφ. 

 

ε. Δηδηθά γηα Δλψζεηο Δηαηξεηψλ ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 3.2 
πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 3.3 αξθεί λα ηθαλνπνηείηαη απφ έλα εθ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 
Οη Δλψζεηο Δηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ επηπιένλ θαη: 

1. Έγγξαθν ή Πξαθηηθφ Απφθαζεο (πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν) ηνπ 
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δηνηθνχληνο νξγάλνπ θάζε κέινπο (κε εκεξνκελία πξνγελέζηεξεο ηεο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο), κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζχκπξαμε κε ηηο ινηπέο εηαηξείεο, κέιε ηεο 
Έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο. 

 

2. πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (κε εκεξνκελία πξνγελέζηεξεο 
ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο) κε ην νπνίν δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη: 
α) αλαιακβάλνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ επζχλε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ επζχλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο 
β) νξίδνπλ θνηλφ εθπξφζσπν ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
γ) αλαθέξνπλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηή 
δ) νξηνζεηνχλ κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ζηελ 
Έλσζε/θνηλνπξαμία ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο 
ε) δειψλνπλ έλα κέινο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ 
ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο (leader) 
ζη) δειψλνπλ αληίθιεην ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο. 

Σν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη 
κνλνγξαθή ζε θάζε ζειίδα ηνπ απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
έλσζε/θνηλνπξαμία θαη ζθξαγίδα/ππνγξαθή απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
ηειεπηαία ζειίδα ηνπ. 

 
 

Γηεπθξηλίδνπκε φηη απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη ζαθψο λα απνδεηθλχεηαη φηη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο ίζρπαλ θαηά  
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηζρχνπλ 
θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 8. 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 
ζε απηφλ. 

 
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ κε ην ΣΔΤΓ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο 
παξνχζαο, 
o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, 
ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 
άξζξνπ 3 ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ , είηε 
θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 
ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 
φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

Άπθπο 9 

Καηακύπωζη 
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ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 
Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016 

 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκα ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 
επαλάιεςε ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη  
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

 

5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε 
νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ 
πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή 
πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

 

1. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

 

2. Ζ 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, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη. 

 

3. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Γήκν θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε, κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα 
πξνζαξηεζνχλ ζ΄ απηήλ , (κε ηε ζεηξά ηζρχνο ηνπο ) είλαη : 

 Ζ χκβαζε 

 Ζ Γηαθήξπμε 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 Σερληθή Πξνζθνξά 

 πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 

4. Δθφζνλ ππάξρεη αδηθαηνιφγεηνο ππέξβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, ν Γήκνο 
κπνξεί λα επηβάιεη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθέο ξήηξεο χςνπο κέρξη 5% επί ηνπ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αλάινγα κε ην ρξφλν θαζπζηέξεζεο, ήηνη: 

1,0% γηα ππέξβαζε απφ 5 έσο 10 εκέξεο. 
2,5 % γηα ππέξβαζε απφ 11 έσο 20 εκέξεο. 
5,0 % γηα ππέξβαζε απφ 21 έσο 30 εκέξεο. 
Γηα ππέξβαζε πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία έγγξαθεο 
παξαγγειίαο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Ζ πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη κε 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ 
πιεξσκήο . 

 

5. Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρνκέλε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο 

 

 

Άπθπο 10 

Σύμβαζη 
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 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε, ηφζν απηά ηνπ άξζξνπ 4 ( δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο θαη ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ) φζν θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 8, εθηφο ησλ εγγπήζεσλ θαη ηνπ ΣΔΤΓ πνπ 
θαηαηίζεληαη ζην πξσηφηππν, ππνβάιινληαη είηε ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπο είηε ζε κνξθή 
απινχ (κε επηθπξσκέλνπ), επθξηλνχο θσηναληηγξάθνπ απφ ην πξσηφηππν ή απφ ην αθξηβέο 
αληίγξαθν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην δεκφζην, ηνπο ΟΣΑ α΄ 
θαη β΄ βαζκνχ θαη απφ ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, απφ ηα ΝΠΓΓ, ηα 
δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά 
απφ θξαηηθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη 
απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 3429/2005. 

 Γίλνληαη επίζεο δεθηά: α) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. β) Σα απιά, επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο 
αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη θνξείο. γ) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 
αιινδαπψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.

 Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα αζθήζεη δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ απιψλ θσηναληηγξάθσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

 Γηα ηα αληίγξαθα ησλ απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηζρχνπλ 
νη εηδηθέο γηα ηα απνδεηθηηθά απηά δηαηάμεηο.

 Σα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε χκβαζε ηεο Υάγεο 
ηνπ 1961 (θπξσζείζα ζηελ Διιάδα κε ην Ν 1497/84), πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζρεηηθή 
επηζεκείσζε – apostille επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ εγγξάθνπ ή ζε πξφζεκα.

 Σα αληίγξαθα ησλ θχιισλ ηεο εθεκεξίδαο ηεο θπβέξλεζεο δελ ρξεηάδνληαη επηθχξσζε.

 Ζ πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ ,θαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηεο 
Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα . Όζα απφ απηά είλαη γξακκέλα ζε μέλε 
γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 12 ηεο παξνχζεο. Δμαηξνχληαη κφλν ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

ISO πνπ κπνξεί λα πξνζθνκηζηνχλ θαη ζηελ αγγιηθή, γαιιηθή ή γεξκαληθή γιψζζα.
 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα, γίλνληαη δεθηά εθφζνλ: 
 έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ ή
 έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε 

ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ ή απφ ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο ρψξαο απηήο 
ζηελ Διιάδα ή

 έρνπλ κεηαθξαζζεί θαη επηθπξσζεί απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ ή απφ νξθσηνχο κεηαθξαζηέο ηνπ Ν 3712/2008 ή απφ πηπρηνχρνπο 
κεηαθξαζηέο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ.

 

1. Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο πξάμεο 
θαηαθχξσζεο θαη ησλ ινηπψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ππφ ηνπο 
φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν 4412/2016 (Α 
/147/8-8-2016). 

2. ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο , ε πξνζεζκία 
άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

3. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

4. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221ηνπ Ν. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 
εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Άπθπο 11 

Διεςκπινίζειρ εγγπάθων 

Άπθπο 12 

Μεηάθπαζη ξενόγλωζζων εγγπάθων 

Άπθπο 13 
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5. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 
δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

6. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ σο άλσ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, 
πνπ νξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 311/2016 , ε νπνία γλσκνδνηεί επί 
ησλ ελζηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε απνδνρήο ή 
απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ. 

 

 

Ζ παξάδνζε ησλ Δηδψλ Πξνζηαζίαο ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ , ηκεκαηηθά κεηά 
απφ έγγξαθε παξαγγειία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ,  κε πιήξε 
πεξηγξαθή ησλ εηδψλ. Ζ παξαγγειία , σο πξνο ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ εηδψλ 
ζα δίδεηαη βάζεη απηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
Ζ παξαγγειία κπνξεί λα ζηέιλεηαη  πξνο ηνλ πξνκεζεπηή κε FAX ή κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν . 
Ο αλάδνρνο νθείιεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3 ) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ 
ιακβάλεη ηελ παξαγγειία πξνκήζεηαο, λα εθνδηάζεη ηελ Τπεξεζία κε ηελ παξαγγειζείζα 
πνζφηεηα ησλ εηδψλ . 
Όηη αθνξά ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαη ηηο θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε 
ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 & 207 ηνπ Ν.4412/2016, . 
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα 
ππνβάιινληαη ηα πιηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, κε βάζε ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 
1. ηε  ζχκβαζε 
2. ηε  ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 
3. ηα θπιιάδηα (prospectus) ησλ εηδψλ πξνκήζεηαο πνπ θαηαθπξψζεθαλ. 
Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ. 
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 
209 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Ζ ζπκβαηηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο ζα πιεξψλεηαη ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ ζα εθδψζεη ε αξκφδηα επηηξνπή, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ 
ηελ πξνζθφκηζε ησλ ηηκνινγίσλ. 
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην N.4152/2013/A’107 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 
4046/2012, 4093/2012, 4127/2013». 

 

 

 
ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο ζε πνζνζηφ 4%. 
Δπίζεο επηβάιιεηαη θξάηεζε ζε πνζνζηφ 0,06% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (πιελ Φ.Π.Α.)  
ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, πνπ παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή θαηά ηελ θάζε πιεξσκή θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Αξρήο. Ζ 
θξάηεζε ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ππφθεηηαη ζε αλαινγηθφ ηέινο 
ραξηνζήκνπ θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 3,6%. 
Ζ δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη ζα παξαθξαηεζεί 
απφ ην πξψην ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κε ην Γήκν 
Ρήγα Φεξαίνπ, ν νπνίνο ζα εμνθιήζεη ην ηηκνιφγην ηεο εθεκεξίδαο. 

Άπθπο 16 

Κπαηήζειρ 

Άπθπο 14 

Παπάδοζη – Παπαλαβή 
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Πεξίιεςε  ηεο  παξνχζαο  δηαθήξπμεο  ζα  δεκνζηεπζεί  ζε  κία  ηνπηθή   εθεκεξίδα  ( φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ην νπνίν ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ 
31/12/2020, νπφηε θαη θαηαξγείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 377§1 πεξίπη. (59 θαη 82) θαη ην 
άξζξν 379 §12 λ. 4412/2016, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.4469/3-5- 
2017 ) , αθφκα ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα αλαξηεζεί ζην 

δηαδίθηπν (rigas-feraios.gr) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13-7-
2010) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα », ελψ νιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν 4013/11. 

 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα εμσδηθαζηηθή 
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο 
ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 
Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ην 
ειιεληθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην. 
Καηά ηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη: 
α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, 
β) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη 
γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν.4412/16) 

                                                       

     1.Γηάηζηνο Κσλ/λνο ηνπ Αζαλαζίνπ κε Αλαπιεξψηξηα ηελ Σζειεπίδε σηεξία ηνπ Πξνδξφκνπ 

     2.Υξφλεο Θσκάο ηνπ Μηιηηάδνπ κε Αλαπιεξψηξηα ηελ Λνπθνπνχινπ Γιπθεξία ηνπ Αζαλαζίνπ 

     3. Λάβδαο  Λεσλίδαο ηνπ Γεσξγίνπ κε Αλαπιεξψηξηα ηελ Κεξκειηψηε Γεσξγία ηνπ Νηθνιάνπ 
 
 
 
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 
 
 
 
 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ       52/ 2018 

…………………………………………………………………………………………………... 
Δμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 
Σν παξφλ πξαθηηθφ ζπλεηάγε θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη: 
 

Ο Πξφεδξνο                                                                           Σα Μέιε 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ                    Αθξηβέο απφζπαζκα                ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 Βειεζηίλν 16-04-2018 
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σ. ΝΑΗΚΑ 

 

Άπθπο 17 

Δημοζίεςζη 

Άπθπο 18 

Επίλςζη διαθοπών 

                                                               Άπθπο 19 

                                                        Μέλη Επιηποπήρ Διαγωνιζμού 

 

http://www.kalamaria.gr/
ΑΔΑ: Ψ1ΣΥΩ19-ΨΤΚ
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